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ZATWIERDZAM 

Izabela WYŻGOWSKA 

Zastępca Dyrektora BZP 

MSWiA 

 

Warszawa, dn. 29 sierpnia 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

nr postępowania: BZP-WPP-2374-2-17-DT-PN-TK/2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Tryb postępowania:  Przetarg nieograniczony w procedurze właściwej dla zamówień 

publicznych o wartości szacunkowej powyżej progów określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1579 z późn. zm.) – powyżej 144 000 euro 

 

 

 

Przedmiot:  Dzierżawa przełączników sieciowych (40 szt.) dla wyposażenia 

siedziby MSWiA w lokalizacji Domaniewska 36/38 na okres 36 

miesięcy   

 

 

 

 

Zamawiający:  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  

 02-591 Warszawa, ul. S. Batorego 5 
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WPROWADZENIE 

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.  

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

3. Postępowanie oznaczone jest znakiem BZP-WPP-2374-2-17-DT-PN-TK/2018. Wykonawcy winni           

we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający:    Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji    

Adres:   Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 02-591 Warszawa,                       

ul. Stefana Batorego 5 

Godziny pracy:   815 – 1615 

Faks:   (22) 845-67-51 

E-mail:   bzp.wpp@mswia.gov.pl  

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 

III. INFORMACJE DODATKOWE  

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 

6 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączania 

katalogów elektronicznych. 

7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający                 

nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  

8. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 

ustawy Pzp.  

9. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest Dzierżawa przełączników sieciowych (40 szt.) dla wyposażenia 

siedziby MSWiA w lokalizacji Domaniewska 36/38 na okres 36 miesięcy 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w projekcie umowy, stanowiącym 

Załącznik nr 8 do SIWZ oraz Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym 

Załącznik nr 1 do projektu Umowy. 

3. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg kodów CPV:  

3.1. – 32420000-3 urządzenia sieciowe;  

3.2. – 72514200-3 usługi rozbudowy systemów komputerowych; 

3.3. – PA02-0 - dzierżawa. 

4. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw (firm) 

podwykonawców, o ile są znani. 

4.1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcy, który nie został wskazany w ofercie, na zasadach określonych w § 12 ust. 2 pkt 

4 projektu Umowy . 

4.2. Wymagania, dotyczące realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zostały zawarte w 

§ 10 projektu Umowy. 

5. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia.   

6. Wymagania, związane z realizacją zamówienia przy zastosowaniu art. 29 ust. 3a  ustawy Pzp, 

dotyczące „klauzuli społecznej”.  
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6.1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę  lub 

podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia jeżeli wykonanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.  

6.1.1. Wymóg, określony w pkt 6.1, dotyczy osób wykonujących czynności bezpośrednio 

związane z przedmiotem zamówienia takie jak czynności serwisowe i konfiguracyjne oraz 

konsultacje i pomoc techniczną w zakresie udostępnianych urządzeń oraz oprogramowania 

do zarządzania. Zatrudnienie przy realizacji zamówienia powinno trwać w okresie 

świadczenia usługi (obowiązywania Umowy), a w przypadku rozwiązania stosunku pracy 

przez zatrudnianą osobę/osoby lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, 

Wykonawca/podwykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na to miejsce innej 

osoby/osób. 

6.1.2. W przypadku niezatrudnienia na zasadach wskazanych pkt. 6.1 osób, Wykonawca będzie 

zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej określonej w § 9 ust. 7 

Umowy. 

6.1.3. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w wykazie osób zatrudnionych przy 

realizacji zamówienia, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zmianie i dostarczy 

poprawiony wykaz wraz z oświadczeniem, że wymienione w wykazie osoby są zatrudnione 

na podstawie umowy o pracę najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez nowego 

pracownika. 

6.1.4. Wykonawca przed zawarciem Umowy przekaże Zamawiającemu wykaz osób 

zatrudnionych przy realizacji zamówienia, ze wskazaniem stanowisk, czynności, jakie 

będą wykonywać, wymiaru etatu oraz okresu, na jaki zostały zawarte umowy wraz 

z oświadczeniem, że wymienione w wykazie osoby są zatrudnione przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę i będą otrzymywać wymagane co najmniej 

minimalne miesięczne wynagrodzenie lub minimalną stawkę godzinową ustaloną 

na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku 

konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji Umowy zmian w wykazie osób 

zatrudnionych na umowę o pracę, dostarczonym przez Wykonawcę przed zawarciem 

Umowy, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zmianie i dostarczy najpóźniej w dniu 

rozpoczęcia pracy przez nowego pracownika, zmieniony wykaz wraz z oświadczeniem 

zawierającym informacje określone w zdaniu pierwszym. 

6.1.5. Na potrzeby kontroli spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań, o 

których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy/podwykonawcy 

prowadzenia ewidencji obecności wszystkich pracowników, o których mowa w  ppkt 6.1.1. 

Zamawiający na każdym etapie realizacji Umowy uprawniony jest do kontrolowania, czy 

osoby wykonujące czynności wskazane w ppkt 6.1.1 pozostają w stosunku pracy z 

Wykonawcą lub podwykonawcami. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania na podstawie 

stosunku pracy ww. osób i przedłożyć niezwłocznie do wglądu kopie umów o pracę, kopie 

druku ZUS RCA, kopie/wydruk ewidencji obecności pracowników lub inne dowody, o 

które zawnioskuje Zamawiający. Wykonawca przedstawiając dokumenty powinien 

przekazać je w sposób nienaruszający przepisów dot. ochrony danych osobowych (tj. 

dokumenty powinny mieć odpowiednio zakryte, wymazane dane, które nie są niezbędne 

do potwierdzenia formy zatrudnienia np. w zakresie adresu osoby fizycznej, jej 

wynagrodzenia itp. – pozostawiając imię i nazwisko, wymiar etatu, datę zawarcia 

umowy/rozpoczęcia pracy). 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wykonawca zobowiązany jest:  

1. do wykonania czynności wskazanych w §2 ust. 1 pkt. 1-7 projektu Umowy w maksymalnym terminie 
do 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy (z zastrzeżeniem, że Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć urządzenia, o których mowa w §2 ust. 1 pkt. 1 projektu Umowy w 
terminie maksymalnie 35-ciu dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy*), co zostanie 
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potwierdzone podpisaniem przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru. 

2. świadczyć usługi, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 8-9 projektu Umowy, tj. opiekę serwisową, 

konsultacje, pomoc techniczną, udostępnianie najnowszych sterowników i uaktualnień przez okres 

36 miesięcy od dnia podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru, o którym mowa w 

ust. 1. 

* - Termin dostawy urządzeń o których mowa w §2 ust. 1 pkt. 1 projektu Umowy jest jednym z kryteriów 

oceny ofert i będzie oceniany przez Zamawiającego na zasadach określonych w rozdziale XV SIWZ 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę 

spełnienia następujących warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy, dotyczących: zdolności 

technicznej lub zawodowej: 

1.1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

należycie i terminowo wykonał co najmniej jedną (1) usługę (umowę) w której skład wchodziła 

dostawa z dzierżawą lub dzierżawa urządzeń sieciowych wraz ze wsparciem oraz wdrożeniem               

o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto. 

Uwaga:  

1) W przypadku umów nadal realizowanych (dotyczy wyłącznie świadczeń okresowych lub 

ciągłych), Wykonawca winien podać ich wartość tylko w zakresie już zrealizowanym. 

2) W przypadku zamówień (umów) rozliczanych w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona 

przeliczenia tej wartości na wartość w PLN wg średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia 

publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli  w dniu 

ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikował informacji o średnim kursie walut, 

Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, 

w którym NBP opublikował  ww. informacje.  

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych                    

w art. 23 ustawy Pzp. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                              

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać              

na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 

W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. Treść zobowiązania musi bezspornie i jednoznacznie określać w szczególności: 

 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 

 czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ust. 3, nie potwierdzają 

spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym 

przez Zamawiającego: 

4.1.  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

4.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 1. 
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5. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy 

mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji 

których te zdolności  są wymagane. 

 

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA  

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, 

którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Ponadto, działając na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z 

postępowania Wykonawcę: 

2.1.  w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie                                             

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy 

z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508, ze  zm.) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 

układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 

jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe                  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2344). 

2.2. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z 

zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło                                   

do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

2.3. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba 

że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 

sprawie spłaty tych należności. 

3. Zamawiający, badając ww. podstawy do wykluczenia, uwzględni art. 24 ust. 7 - 11 ustawy Pzp. 

4. Jeżeli w stosunku do podmiotu, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 3, zachodzą podstawy jego 

wykluczenia z przedmiotowego postępowania, odpowiednio mają zastosowanie postanowienia 

Rozdziału VI ust. 4.  

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW                                            

DO WYKLUCZENIA 

A. Oświadczenia składane wraz z ofertą 

1. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje 

się na zasoby innych podmiotów składa zobowiązanie (o którym mowa w Rozdziale VI ust. 3) tych 

podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. 

B. Oświadczenia składane w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej   

1. Zamawiający wymaga złożenia aktualnego na dzień składnia ofert oświadczenia w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu 

Zamówienia, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” – Załącznik nr 3 do SIWZ (plik w formacie 

XML).  

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu składa także Jednolite Dokumenty dotyczące tych 

podmiotów. 
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3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Dokument 

podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy, składa każdy  

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

4. Wzór Jednolitego Dokumentu określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7                            

z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz Jednolitego Europejskiego 

Dokumentu Zamówienia (Dz. U. L 3/16 z 6.1.2016).  

5. Przed wypełnieniem Jednolitego Dokumentu należy zapoznać się z instrukcją wypełniania 

zamieszczoną w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7                               

z 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia lub na stronie www.uzp.gov.pl. 

6. Wzór Jednolitego Dokumentu jest dostępny w polskiej wersji językowej, jako plik ESPD (Załącznik 

nr 3 do SIWZ – tylko elektroniczny) na stronie: www.mswia.gov.pl (zakładka zamówienia 

publiczne). Po uruchomieniu strony internetowej: https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=pl, należy wybrać „język polski”, a potem zaznaczyć „Jestem 

Wykonawcą”. Następnie należy zaimportować „ESPD” wczytując plik będący Załącznikiem nr 3 do 

SIWZ. Podgląd i edycja pliku nie są możliwe bez zaimportowania go do Serwisu. Wykonawca 

wypełnia Jednolity Dokument, tworząc dokument elektroniczny. Wykonawca może korzystać z 

narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają 

wypełnienie Jednolitego Dokumentu i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w 

jednym z formatów wskazanych w pkt 9). 

Odpowiednikiem warunków udziału w postępowaniu w rozumieniu ustawy są kryteria kwalifikacji, 

o których mowa w Jednolitym Dokumencie.  

7. Wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji α części IV formularza JEDZ. 

8. W Jednolitym Dokumencie nie wypełnia się „Części V: Ograniczenie liczby kwalifikujących się 

kandydatów”.  

9. Wykonawca jest zobowiązany dokładnie wypełnić Jednolity Dokument w zakresie stosownym                    

do wymagań SIWZ. Udostępniony plik XML (Załącznik nr 3 do SIWZ) zawiera tylko pola 

przeznaczone do wypełnienia przez Wykonawcę. 

10. Po wypełnieniu wymaganych danych Wykonawca zapisuje plik zawierający Jednolity Dokument               

w jednym z formatów: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt., przy czym ze względów technicznych zaleca 

się stosowanie formatu .pdf. 

11. Zaleca się, aby nazwa pliku zawierającego Jednolity Dokument składała się z określenia „JEDZ”                 

i skróconej nazwy Wykonawcy lub odpowiednio skróconej nazwy podmiotów, o których mowa                   

w ust. 3 i 4. 

12. Zapisany plik Jednolitego Dokumentu w formacie określonym w pkt 11 Wykonawca podpisuje 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi 

zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, 

spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie o usługach zaufania oraz identyfikacji 

elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 ze zm.), przy czym zaleca się używanie formatu PAdES. 

[Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających 

potencjał są składane na formularzu Jednolitego Dokumentu w formie elektronicznej, podpisanej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich.] 

13. Podpis należy złożyć zgodnie z instrukcją dostarczoną przez dostawcę kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego. 

14. Podpisany elektroniczny Jednolity Dokument musi zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem 

dostępowym. Wskazane jest, aby do szyfrowania podpisanego elektronicznie Jednolitego 

Dokumentu Wykonawca skorzystał z ogólnodostępnego na rynku narzędzia na licencji open-source, 

np.: 7-Zip  

[Przykładowa instrukcja szyfrowania w programie 7-zip: 

a) Zainstalować w systemie oprogramowanie 7-zip dostępne do pobrania na stronie https://www,7-

zip.orq/ 

b) Wyświetlić na szyfrowanym pliku menu dostępne pod prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję: 

7-zip > Dodaj do archiwum 

http://www.uzp.gov.pl/
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c) W wyświetlonym oknie opcji programu należy ustawić format archiwum na .zip, podać hasło i 

zaakcentować przyciskiem „OK” 

d) W folderze w którym jest zapisany plik szyfrowany, zostaje automatycznie zapisany plik o takiej 

samej nazwie ale w formacie .zip, który należy przekazać Zamawiającemu.]  

15. Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku zawierającego Jednolity Dokument w treści swojej 

oferty składanej w formie pisemnej (wszystkie hasła dostępu do poszczególnych plików 

zawierających Jednolity Dokument, jeśli składane jest więcej niż jedno oświadczenie Jednolitego 

Dokumentu, a Wykonawca ustanowił różne hasła). Hasło należy wskazać dokładnie z użyciem tych 

samych znaków (małe / duże litery / znaki specjalne). Zaleca się, że hasło powinno być nie krótsze 

niż 4 znaki i nie powinno być dłuższe niż 10 znaków. Treść oferty może zawierać, jeśli jest to 

niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności 

informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych 

zawartych w Jednolitym Dokumencie. Hasła/eł nie należy zamieszczać w treści e-mail-a 

przekazującego Jednolity Dokument. 

16. Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym Jednolity Dokument korzystając z poczty elektronicznej na adres email: 

bzp.wpp@mswia.gov.pl (maksymalny rozmiar wiadomości – 50 MB) w taki sposób, aby dokument 

ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zaleca aby w 

tytule wiadomości zawierającej Jednolity Dokument Wykonawca podał nr referencyjny 

postępowania: (BZP-WPP-2374-2-17-DT-PN-TK/2018), a w treści wiadomości email nazwę 

postępowania i oznaczenie Wykonawcy.  

 

Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może skutkować potraktowaniem wiadomości 

email jako spamu zatrzymanego przez serwery Zamawiającego. 

 

17. Zaleca się aby Wykonawca, przesyłając wiadomość do Zamawiającego zażądał automatycznego 

potwierdzenia dostarczenia wiadomości. 

18. Za datę przesłania Jednolitego Dokumentu będzie moment wpłynięcia na serwer poczty 

elektronicznej Zamawiającego zgodnie z czasem urzędowym określonym przez Główny Urząd Miar 

(https://www.gum.gov.pl/).  

19. Złożenie Jednolitego Dokumentu wraz z oferta na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest 

niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z pózn. zm.).  

20. Obowiązek złożenia Jednolitego Dokumentu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również Jednolitego Dokumentu 

składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie 

wymaga szyfrowania tego dokumentu. 

21. W celu przesłania Jednolitego Dokumentu w postaci elektronicznej Wykonawca powinien posiadać 

dostęp do sieci Internet oraz skrzynki e-mail. 

 

C. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej  

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji,                     

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (tj. informacji z otwarcia ofert),Wykonawca składa 

oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  

z wykonawcami, którzy złożyli oferty. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające,  

że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór 

oświadczenia podany jest w Załączniku nr 4 do SIWZ. 

 

D. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego 

Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni (z zastrzeżeniem 
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zawartym w Dziale E ust. 3 i 4), aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających: 

1. spełnianie warunków udziału w postępowaniu:  

1.1 Wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz                    

z załączonymi dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie. Wzór Wykazu usług stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.  

Uwaga:  

1) Dowodami o których mowa w pkt 1.1, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmioty, na rzecz których usługi były wykonane (a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych                              

- są wykonywane), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest 

w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy;  

2) W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydanie nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert.  

3) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 

Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi 

były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,                                               

o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.  

2. spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego 

2.1. Wykaz oferowanych urządzeń oraz ich parametry techniczno-użytkowe. Wzór Wykazu 

oferowanych urządzeń stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ; 

2.2. Deklarację CE oraz oświadczenie producenta lub przedstawiciela producenta o zgodności                        

ze standardem RoHS dla 36 szt. przełączników dostępowych; 

2.3. Deklarację CE oraz oświadczenie producenta lub przedstawiciela producenta o zgodności                       

ze standardem RoHS dla 4 szt. przełączników rdzeniowych. 

 

3. potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:  

 

3.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14             

i 21 ustawy Pzp - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert; 

3.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie                             

z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

3.3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny 

dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

3.4. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24  ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;  
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3.5. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek             

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub 

decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz  

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcia wiążącego porozumienia w sprawie 

spłaty tych należności - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ;  

3.6. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1445) - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ; 

3.7. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 

do SIWZ;  

3.8. Wykonawca z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej:  
3.8.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w: 

a) pkt 3.1. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku 

takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy 

lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 

dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp – 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

b) pkt 3.2., 3.3. i 3.4. – składa dokument  lub dokumenty wystawione w kraju,  

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

 nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 

tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione  

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.   

3.8.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów,                       

o których mowa w ppkt 2.8.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy                   

ppkt 2.8.1.w zakresie terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.   

3.9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu                      

do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 

dotyczą dokumenty wskazane w pkt 3.1., składa dokument, o którym mowa w pkt 3.8.              

ppkt 3.8.1.lit. a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju,  

w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 

dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym 

przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. 

Przepisy pkt 3.8. ppkt 3.8.1, w zakresie terminu wystawienia dokumentów, stosuje się 

odpowiednio.   

Uwaga:  
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W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,                               

ww. oświadczenia i dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 

4. Dokumenty i oświadczenia innego podmiotu, na którego zasobach polega na zasadach art. 22a 

ustawy:  

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów                                       

na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do każdego z tych 

podmiotów, dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, wymienionych w ust. 2. 

E. Informacje dodatkowe dotyczące oświadczeń i dokumentów     

1. Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale, muszą spełniać wymagania określone 

w ustawie Pzp i przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), a w odniesieniu do 

Jednolitego Dokumentu – wymagania określone w ustawie Pzp i rozporządzeniu Wykonawczym 

Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r., ustanawiającym standardowy formularz jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. U. L 3/16 z 6.01.2016).  

2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawcę do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postepowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy  

do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 

aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

3. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w dziale C ust. 2 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, lub ich dostępności w bazie KRS lub CEIDG,  

Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych oświadczenia lub dokumenty.  

Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 

Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa  

w dziale C ust. 1 i 2, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń                        

lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy 

Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

 

Zamawiający prosi o podanie przez Wykonawcę informacji, przy jakim postępowaniu prowadzonym 

przez Zamawiającego składał tego typu dokumenty. 

 

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,  

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI 
1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku 

polskim, zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego                           

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 poz. 1481,ze zm.), 

zwanej dalej Prawem pocztowym, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2018 poz. 650): 

1.1. osobiście:  

Bezpośrednio w Warszawie, w punkcie podawczym (okienko MSWiA), zlokalizowanym                   

w Biurze Przepustek – wejście od ulicy Rakowieckiej 2A.  

Biuro Przepustek jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. 

1.2. Pisemnie, na adres: 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Biuro Zamówień Publicznych 
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ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa, 

1.3. faksem, na numer: (22) 845 67 51,  

1.4. elektronicznie e-mailem, na adres: bzp.wpp@mswia.gov.pl  

- Uwaga: W przypadku porozumiewania się drogą elektroniczną, za prawidłowo przekazany dokument 

(oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, informację) Zamawiający uważa przekazanie (przesłanie) 

skanu danego dokumentu.  

Korespondencja kierowana do Zamawiającego ma być opatrzona numerem referencyjnym sprawy  

tj. BZP-WPP-2374-2-17-DT-PN-TK/2018.  

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem, lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania.  

2. Forma składanych oświadczeń i dokumentów:  

2.1. Wykonawca za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Prawa pocztowego, 

osobiście lub za pośrednictwem posłańca, zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej  

(w postaci papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem):  

2.1.1. ofertę (pod rygorem nieważności),  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej, opatrzonych przez 

Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

2.1.2. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach 

lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz 

dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale,  

2.1.3. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 2.1.2., składane są w 

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność 

z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub 

sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z 

nich dotyczą. Wykonawca zobowiązany jest na każdej stronie takiego dokumentu 

zamieścić adnotację „za zgodność z oryginałem” opatrzoną imienną pieczątką i podpisem 

lub czytelnym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy. 

2.2. Jednolite Dokumenty (zgodnie z wzorem standardowego formularza) należy przesłać w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z wymaganiami 

opisanymi w Rozdziale VIII SIWZ lit. B. 

2.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

3. Oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu                     

i braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w SIWZ, składane przez Wykonawcę na skutek 

wezwania Zamawiającego, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, zostaną złożone w odpowiedniej 

formie i zgodnie z wymaganiami SIWZ. Zamawiający uzna te dokumenty i oświadczenia za złożone 

w wyznaczonym terminie, jeżeli dotrą do Zamawiającego (z zachowaniem właściwej formy) przed 

upływem wyznaczonego terminu. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w  którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 

wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku. 

5. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane w formie ustnej 

bezpośredniej lub droga telefoniczną. 

6. Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem upoważniony                   

jest Tomasz Kryształowicz tel. (22) 60 135-26. 
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X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 

41 000,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100). 

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

2. Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, wadium może być wnoszone w następujących formach: 

2.1. pieniądzu; 

2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,                  

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

2.3. gwarancjach bankowych; 

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy                  

z dn. 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości                    

(Dz. U. z 2018  poz. 110). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu: 

Wadium, wnoszone w pieniądzu, należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy MSWiA,  

ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa: 

NBP Okręgowy Oddział Warszawa  

Numer rachunku: 56 1010 1010 0031 3113 9120 0000, 

z adnotacją:  

Wadium do przetargu na dzierżawę przełączników sieciowych (40 szt.) dla wyposażenia siedziby 

MSWiA w lokalizacji Domaniewska 36/38 na okres 36 miesięcy - postępowanie nr BZP-WPP-

2374-2-17-DT-PN-TK/2018. 

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania 

rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku 

bankowym.  

4. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu: 

4.1. W przypadku wadium wnoszonego w poręczeniu lub gwarancji, oryginał (poręczenia lub 

gwarancji) należy dołączyć do składanej oferty. Zaleca się nie wpisać na trwałe tego dokumentu 

do całości oferty. 

4.2. Dokument wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji winien zawierać 

bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej 

kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wymaganej 

kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie Pzp.  

W dokumencie tym gwarant (poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia 

przez beneficjenta (MSWiA) dodatkowych warunków (np. żądanie wezwania zapłaty za 

pośrednictwem banku prowadzącego rachunek MSWiA, albo żądania potwierdzenia przez 

notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do 

występowania w imieniu MSWiA, albo żądania złożenia wezwania np. tylko w formie listu 

poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu 

potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu MSWiA z żądaniem zapłaty).  

5. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na podstawie art. 46 ustawy Pzp. 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert.   

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Treść oferty musi 

odpowiadać treści SIWZ. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Cena oferty musi być określona jednoznacznie i skalkulowana przy zachowaniu zasad określonych  

w rozdziale XIV SIWZ. 
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4. Do formularza oferty (wypełnionego zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1                       

do SIWZ), podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy, należy 

dołączyć: 

4.1. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium (w przypadku wnoszenia wadium              

w formie innej niż pieniądz). 

4.2. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) oferty i jej 

załączników, jeżeli prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

Pełnomocnictwo należy złoży w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie                  

za zgodność z oryginałem, bądź też przez osoby udzielające pełnomocnictwa.  

W przypadku, gdy fakt umocowania wynika z dokumentów zawartych w ogólnodostępnych                       

i bezpłatnych bazach danych dostępnych pod określonymi adresami internetowymi, Zamawiający 

pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty. Zamawiający 

żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę 

i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

4.3. Oświadczenia lub dokumenty, mające udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. 

5. Jednolity Dokument (dla Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia a także dla podmiotów, o których mowa w Rozdziale VI ust. 3 SIWZ) - zaszyfrowany 

i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym – należy przesłać zamawiającemu na 

adres poczty elektronicznej bzp.wpp@mswia.gov.pl w taki sposób, aby dokument ten dotarł do 

zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ lit. 

B). 

6. Oferta wraz z załącznikami oraz Jednolity Dokument powinny być podpisane przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną 

w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, 

albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione.  

7. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis 

lub wydruk komputerowy). Zaleca się, aby wszystkie zapisane lub wydrukowane strony oferty wraz 

z załącznikami były kolejno ponumerowane i połączone ze sobą w sposób uniemożliwiający ich 

dekompletację. 

8. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę 

(osoby) podpisującą ofertę. 

9. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w opakowaniu (kopercie). Opakowanie 

należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru: 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Biuro Zamówień Publicznych 

Wydział Prowadzenia Postępowań 

02-591 Warszawa, ul. S. Batorego 5  

OFERTA 

(przetarg nieograniczony) 

Dzierżawa przełączników sieciowych (40 szt.) dla wyposażenia siedziby MSWiA w lokalizacji 

Domaniewska 36/38 na okres 36 miesięcy - postępowanie nr BZP-WPP-2374-2-17-DT-PN-

TK/2018 

Termin składania ofert upływa w dniu 11 października 2018 r., o godz. 10:00 

NIE OTWIERAĆ PRZED 11 października 2018 r., godz. 12:00 

10. W przypadku składania oferty za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej niezależnie od 

oznakowania wskazanego w pkt 9, na nalepce adresowej/liście przewozowym na opakowaniu 

zewnętrznym firmy przewozowej musi znajdować się obok wskazania adresata co najmniej 

informacja, że w przesyłce znajduje się „oferta” z podaniem numeru sprawy oraz do której 

godziny musi ona zostać złożona (np. dostarczyć do godz. 10:00). Niezastosowanie się do 

niniejszych zaleceń może skutkować potraktowaniem przesyłki jako zwykłej korespondencji a w 
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konsekwencji niedostarczeniem jej na miejsce składania ofert  w wymaganym terminie. Wykonawca 

ponosi wszelką odpowiedzialność za skutki niewłaściwego oznakowania. 

11. Zaleca się, aby koperta (opakowanie) były opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy, aby można było 

zwrócić Wykonawcy bez otwierania: wycofaną ofertę lub ofertę złożoną po upływie terminu                      

do składania ofert. 

12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku 

nieprawidłowego oznaczenia koperty. 

13. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić ofertę. Zmiana oferty wymaga 

formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane                                     

i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie należy opatrzyć napisem 

„ZMIANA OFERTY”. 

14. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu do składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie 

pisemnego oświadczenia. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi być złożone w formie pisemnej. 

Dodatkowo do oświadczenia o wycofaniu oferty winno być załączone pełnomocnictwo (w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem i/lub dokument rejestrowy 

(np. kopia KRS, CEiDG), z którego wynika uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy w 

powyższym zakresie.  

15. Jeżeli Wykonawca zastrzega w ofercie lub Jednolitym Dokumencie informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jest on, 

w myśl art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, również zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Utajnione informacje powinny być złożone w sposób 

wyraźnie określający wolę ich utajnienia, np. w przypadku oferty - w oddzielnej wewnętrznej 

kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od 

pozostałych, jawnych elementów oferty, a w przypadku Jednolitego Dokumentu – Wykonawca 

powinien w treści oferty wyraźnie wskazać, które informacje zawarte w Jednolitym Dokumencie 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 

gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania, w celu zachowania ich 

poufności – art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz. U. z 2018 r. Nr 419.). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 

ust. 4 ustawy Pzp. 

16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Termin oraz miejsce składania ofert: 

Ofertę w zamkniętym opakowaniu (kopercie) - opisanym jak w rozdziale XII ust. 8 - należy złożyć 

do dnia 11 października 2018 r., do godziny 10:00 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  

i Administracji, bezpośrednio w punkcie podawczym (okienko MSWiA) zlokalizowanym w Biurze 

Przepustek – wejście od ulicy Rakowieckiej 2A lub przesłać na adres Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, Biuro Zamówień Publicznych, Wydział Prowadzenia Postępowań, 

00-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5. 

Biuro Przepustek jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. 

2. Termin oraz miejsce otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11 października 2018 r., o godzinie 12:00 w Ministerstwie 

Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biuro Zamówień Publicznych, Wydział Prowadzenia 

Postępowań, 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5, blok F, IV piętro, pok. nr 426. 

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

4.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

4.2.  firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

4.3. cen oraz innych istotnych informacji, zawartych w ofertach. 

5. Wejście do siedziby Zamawiającego na otwarcie ofert: 



        postępowanie nr BZP-WPP-2374-2-17-DT-PN-TK/2018      15 

Wejście do siedziby Zamawiającego na otwarcie ofert odbywa się przez Biuro Przepustek –                       

od ul. Rakowieckiej 2a, Biuro Przepustek jest czynne w godzinach 8.00 – 16.00. Celem wystawienia 

przepustki należy skontaktować się telefonicznie z osobą pod numerem wewnętrznym 135-26, 

dzwoniąc z Biura Przepustek. Do wystawienia przepustki niezbędny jest dokument tożsamości ze 

zdjęciem. 

UWAGA! Ze względu na procedury bezpieczeństwa funkcjonujące w siedzibie Zamawiającego, 

prosimy Wykonawców, chcących uczestniczyć w otwarciu ofert, o uwzględnienie czasu 

niezbędnego na otrzymanie zgody na wejście do obiektu oraz dostarczenie oferty w terminie i 

miejscu, zgodnie z ust. 1. 

 

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1. Wykonawca poda cenę całkowitą brutto oferty w formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 

2. Cenę oferty (brutto) (Cenę całkowitą brutto) - za wykonanie przedmiotu zamówienia należy obliczyć 

na podstawie tabeli zamieszczonej w ppkt. 1.1 formularza ofertowego. W tabeli należy podać cenę 

brutto za jeden kwartał dzierżawy (kol. 2.), przemnożyć przez wskazaną przez Zamawiającego liczbę 

kwartałów (kol. 3), a następnie tak otrzymany iloczyn wpisać liczbowo oraz słownie w kolumnie 4 

„Cena całkowita brutto”. Ilość podana w kolumnie nr 3 tabeli jest niezmienna. 

3. Wykonawca zobowiązany jest podać wszystkie ceny, wyrażone do dwóch miejsc po przecinku.  

Do określenia cen z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku Wykonawca zobowiązany jest 

stosować matematyczne reguły zaokrąglania. Ceny należy podać w PLN. 

4. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i opłaty jakie powstaną w związku z realizacją 

przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty: dostawy, instalacji i uruchomienia, konsultacji 

pomocy technicznej, udostępnienia najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta 

urządzenia, szkolenia, opłat licencyjnych, opłat celnych, ubezpieczenia, transportu, usług 

serwisowych, a także opłat pośrednich i podatku VAT. 

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy 

wybór oferty będzie prowadzić u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru i usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  
 

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 

OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

1.1. Cena – waga 60%  

1.2. Termin dostawy - waga 30% 

1.3. Obsługa skryptów w języku Phyton przez urządzenia - waga 10% 

 

2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z następującymi zasadami: 

2.1 Kryterium cena będzie oceniane na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny 

całkowitej brutto wykonania zamówienia. Za to kryterium można uzyskać maksymalnie 60 pkt. 

Ocena punktowa  w ramach kryterium „ceny” zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: 

 

Cn 

                            C =    ----------------   x 60 pkt., gdzie 

Cbad 

 

C – liczbę punktów przyznanych badanej ofercie. 

Cn – oznacza najniższą cenę brutto oferty zaproponowaną w ofertach podlegających  

    badaniu, 
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Cbad  – oznacza cenę brutto zaproponowaną w ofercie badanej, 

 

2.2 Kryterium Termin dostawy (T). Za to kryterium można uzyskać maksymalnie 30 punktów. 

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie wskazania terminu dostawy urządzeń, 

o których mowa w §2 ust. 1 pkt. 1 projektu Umowy, przez Wykonawcę w formularzu oferty 

(Załącznik nr 1 do SIWZ). Termin dostawy ww. urządzeń nie może być dłuższy niż 35 dni 

kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 

 

Ocena punktowa w ramach kryterium zostanie dokonana zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Termin dostawy  

35-32 dni 

Termin dostawy  

31 - 27 dni 

Termin dostawy  

26 - 21 dni 

Termin dostawy  

do 20 dni 

0 pkt 10 pkt 20 pkt 30 pkt 

 

 

Uwaga:  

W przypadku niewskazania w formularzu oferty terminu dostawy (Załącznik nr 1 do SIWZ), 

Zamawiający przyjmie, że jest to termin 35 dni kalendarzowych  licząc od dnia podpisania 

umowy. 

Wskazanie przez Wykonawcę Terminu dostawy dłuższego niż 35 dni kalendarzowych, zostanie 

uznane za nieodpowiadające treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a oferta 

zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy. 

Wypełnione przez Wykonawcę w formularzu oferty oświadczenie (deklaracja) dot. terminu 

dostawy, jest jego zobowiązaniem, pod rygorem sankcji (wskazanych w umowie kar 

umownych). 

 

2.3 Kryterium Obsługa skryptów w języku Phyton przez urządzenia (P). Za to kryterium można 

uzyskać maksymalnie 10 punktów. Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie 

wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) czy urządzenie 

posiada obsługę skryptów w języku Phyton.  

Ocena punktowa w ramach kryterium zostanie dokonana zgodnie z poniższą tabelą: 

Kryterium 

Obsługa skryptów w języku Phyton przez 

urządzenia 

Ilość uzyskanych punktów w 

kryterium 

(M) 

 Obsługa skryptów w języku Phyton przez 

urządzenia 

10 

Brak obsługi skryptów w języku Phyton przez 

urządzenia  

0 

 

Uwaga:  

Brak deklaracji w ofercie, będzie uznany przez Zamawiającego jako Brak obsługi skryptów w 

języku Phyton przez urządzenia. 

 

2.4 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby punktów 

uzyskanych we wskazanych kryteriach uzyska najwyższą liczbę punktów tj.: 

Ł = C + T + P  

gdzie: 

Ł – całkowita liczba punktów przyznana badanej ofercie, 

C – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena”, 

T – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Termin dostawy”, 

P - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Obsługa skryptów w języku Phyton 

przez urządzenia”, 
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Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania niniejszej 

SIWZ oraz uzyska najwyższą liczbę punktów. 

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z 

najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. 

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą, z zachowaniem terminu wynikającego                   

z art. 94 ustawy Pzp.  

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w tym 

również umowy spółki cywilnej. 

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany:  

3.1. podać dane niezbędne do sporządzenia umowy, w tym wartość netto, brutto oraz stawkę podatku 

VAT, zgodnie z § 6 ust. 1 projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ. Wartość 

podanego wynagrodzenia musi odpowiadać kwocie podanej w ofercie lub wynikać 

z ewentualnych poprawek, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp;  

3.2. wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, na zasadach określonych w rozdziale 

XVII. 

3.3. dopełnić formalności, o których mowa w Rozdziale IV ust. 6 pkt 6.1.4. SIWZ. 

 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

(słownie: pięć procent) ceny całkowitej brutto, podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 

formach: 

2.1. pieniądzu, 

2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,                 

z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

2.3. gwarancjach bankowych, 

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia              

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy               

w innych formach.  

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca 

przelewem na rachunek Zamawiającego: 

NBP Okręgowy Oddział Warszawa 

Numer rachunku 56 1010 1010 0031 3113 9120 0000, 

z adnotacją: 

 „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawieranej w wyniku przeprowadzonego 

postępowania na Dzierżawę przełączników sieciowych (40 szt.) dla wyposażenia siedziby MSWiA w 

lokalizacji Domaniewska 36/38 na okres 36 miesięcy - postępowanie nr BZP-WPP-2374-2-17-DT-

PN-TK/2018”. 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia. 
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6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz (oryginał dokumentu 

poręczenia lub gwarancji) należy złożyć w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

bezpośrednio w punkcie podawczym (okienko MSWiA) zlokalizowanym w Biurze Przepustek – 

wejście od ulicy Rakowieckiej 2A. Treść dokumentu poręczenia lub gwarancji winna zawierać 

zobowiązanie podmiotu wystawiającego do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty na rzecz 

Zamawiającego każdej kwoty (do maksymalnej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy) po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania/wezwania do zapłaty i zawierającego 

oświadczenie o niespełnieniu przez Wykonawcę zobowiązań wobec Zamawiającego wynikających z 

zawartej Umowy.  

W dokumencie tym gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez 

beneficjenta (MSWiA) dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania do zapłaty                     

za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek MSWiA, albo żądania potwierdzenia przez 

notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania              

w imieniu MSWiA, albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy 

kurierem), albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego 

umocowanie osób do występowania w imieniu MSWiA z żądaniem zapłaty).  

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w ust. 2. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonywana                          

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie na zasadach określonych w projekcie umowy. 

XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR 

UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ 

UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy na warunkach określonych 

w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. 

2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający                             

nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZELENIE ZAMÓWIENIA 
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeśli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 

Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp odnoszące się do 

postępowań na usługi i dostawy o wartości powyżej 144 000 euro, tj. zgodnie   

z art. 180 i kolejnymi ustawy Pzp – odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci 

papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym:  

1.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 

ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 

1.2. w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub 

zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej (wobec 

treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia); 

1.3. w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 

można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

(wobec czynności innych niż wymienione powyżej). 

2. Wykonawca przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do jego wniesienia 

w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa 

się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 

wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. 



        postępowanie nr BZP-WPP-2374-2-17-DT-PN-TK/2018      19 

Wykaz załączników do SIWZ: 
Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta”, 

Załącznik nr 2 – Wykaz oferowanych urządzeń oraz ich parametry techniczno-użytkowe, 

Załącznik nr 3 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) –– plik ESPD, 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,  

Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych usług, 

Załącznik nr 6 – Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Załącznik nr 7 – Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

Załącznik nr 8 – Projekt umowy (zawierający Załącznik nr 1, tj. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz 

Załącznikiem nr 1 do SOPZ).  
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

O F E R T A 

 

Nazwa i siedziba Wykonawcy: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

REGON ______________ NIP _________________ 

Adres Wykonawcy, na który należy przesyłać korespondencję: 

__________________________________________________________________________ 

 

Tel.________________; Faks ___________________; E-mail _______________________; 

 

Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: 

_________________________________________   Tel. ___________________________  

 

Nazwa i siedziba Zamawiającego: 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

 

siedziba: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

ul. Stefana Batorego 5 

02-591 Warszawa 

 

1. Przystępując do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BZP-WPP-

2374-2-17-DT-PN-TK/2018na „Dzierżawę przełączników sieciowych (40 szt.) dla wyposażenia 

siedziby MSWiA w lokalizacji Domaniewska 36/38 na okres 36 miesięcy”, zgodnie z 

wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oferuję/my realizację 

przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach: 

 

1.1  Cena 

Uwaga:  

Ceny należy określić z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami 

rachunkowości. 

 

Nazwa przedmiotu zamówienia 
Cena brutto za 1 

kwartał dzierżawy 

Ilość 

kwartałów 
Cena całkowita brutto 

1. 2. 3. 4. 

Dzierżawa urządzeń sieciowych na 
okres 36 miesięcy 

 

12 

 ..................................... zl 

Słownie złotych: 

 

 

 

1.2  Termin dostawy: 

 

do ………..…………..  dni od dnia podpisania umowy. 
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Uwaga: 

W przypadku niewpisania terminu dostawy, Zamawiający przyjmie, że jest to 35 dni kalendarzowych 

od dnia podpisania umowy.  

 

1.3  Obsługa skryptów w języku Phyton przez urządzenia: ………..………….. (TAK/NIE) 

Uwaga:  

Brak deklaracji w ofercie, będzie uznany przez Zamawiającego jako Brak obsługi skryptów w języku 

Phyton przez urządzenia. 

 
2. Oświadczam, że: 

2.1. Zapoznałem się regulacjami Rozdziału VIII SIWZ lit. B dotyczącego składnia Jednolitego 

Dokumentu. Hasło/a dostępowe do zaszyfrowanego(ych) pliku(ów) Jednolitego(ych) 

Dokumentu(ów) przekazanych Zamawiającemu na adres: bzp.wpp@maswia.gov.pl, są 

następujące: 

 

Nr pliku Nazwa pliku Hasło dostępowe*) 

(w każdej z kratek proszę o podanie jednego znaku hasła) 

Plik nr 1            

Plik nr 2            

Plik nr 3            

Plik nr …            

 

*) należy podać znaki zachowując oryginalną pisownię stworzonego przez Wykonawcę hasła, 

którego użył w celu zaszyfrowania przesłanego elektronicznie Jednolitego Dokumentu (np. małe / 

duże litery / znaki specjalne). 
 

2.2. Zapoznałam/em/liśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

wszelkimi innymi informacjami koniecznymi do przygotowania oferty, w tym informacjami w 

zakresie ochrony danych osobowych zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego 

BIP MSWiA (zakładka Zamówienia publiczne - Zamówienia publiczne, do których stosuje się 

przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych) i nie wnoszę/nie wnosimy do niej żadnych 

zastrzeżeń.  

2.3. oferowany przeze mnie/przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym w Projekcie umowy i Szczegółowym 

Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz dysponuję/emy dokumentami potwierdzającymi spełnianie, 

przez zaoferowane urządzenia, wymagań dot. posiadania deklaracji CE oraz zgodności ze 

standardem RoHS; 

2.4. uważam się/uważamy się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 60 dni  

od upływu terminu składania ofert; 

2.5. w razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/my się do podpisania umowy na warunkach 

zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego; 

2.6. Przedmiot zamówienia wykonam siłami własnymi* / z udziałem Podwykonawcy/ów w zakresie*: 

 
nazwa (firma) 

podwykonawcy,  

o ile jest znany 

część (zakres) przedmiotu 

zamówienia przewidywany  

do zlecenia podwykonawcy 

procentowy udział 

podwykonawstwa 

   

   
Uwaga – brak wpisu i skreślenia powyżej rozumiany jest, iż przedmiotowe zamówienie realizowane 

będzie bez udziału podwykonawców. 

 

mailto:bzp.wpp@maswia.gov.pl
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2.7. Powołując się na zasoby poniższego podwykonawcy na zasadach określonych w art. 22a               

ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, powierzymy mu wykonanie następujących części 

zamówienia *: 
nazwa (firma) 

podwykonawcy  

(innego podmiotu) 

część (zakres) przedmiotu 

zamówienia przewidywany  

do zlecenia podwykonawcy 

procentowy udział 

podwykonawstwa 

   

   
Uwaga – brak wypełnienia powyższej tabeli rozumiany jest, iż przedmiotowe zamówienie 

realizowane będzie bez udziału podwykonawców, na których zasobach polega Wykonawca w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

 

3. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp informuję, że wybór mojej oferty będzie*/ nie będzie* prowadzić 

do powstania po stronie Zamawiającego obowiązku podatkowego: 

 

3.1. Powstanie obowiązku podatkowego dotyczy**: 

……………………………………………………………………………………………… 
** należy podać nazwę/rodzaj towaru lub usługi wraz z numerem pozycji formularza cenowego, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie VAT, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami to 

Zamawiający będzie płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) oraz będzie zobowiązany do przekazania go na rachunek właściwego 
urzędu skarbowego, a nie Wykonawca. Jeżeli wybór takiej oferty, będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

Zamawiający doliczy do przedstawionej ceny oferty podatek od towarów i usług, który będzie miał obowiązek rozliczyć zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

  

3.2. Wartość towaru lub usługi określonych w pkt. 3.1., bez podatku od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć Zamawiający wynosi*: 

…………………………………………………………………………………………………... . 
Brak skreślenia i niewypełnienie pola oznaczać będzie, że po stronie Zamawiającego nie powstanie obowiązek podatkowy, o którym mowa 

w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp.  
 

4. Informacje dotyczące sposobu zwrotu wadium wniesionego do przedmiotowego postępowania: 

4.1. Forma, w jakiej zostało wniesione wadium: …………………..… - załącznik nr ……   do oferty. 

 4.2. Numer rachunku bankowego na który należy zwrócić wadium wpłacone w pieniądzu*: 

………………………………………………………………………………………………………… 
  

4.3. Oryginał gwarancji wadialnej / poręczenia wadialnego proszę odesłać pocztą za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru, na adres*: 

…………………...…...………………………………………………………………………………… 
   
5. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

5.1. ……………………………………………………………………………………………… 

5.2. ..……………………………………………………..……………………………………… 

5.3. ……………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty są aktualne na 

dzień złożenia i zostały złożone w celu badania przez Zamawiającego potwierdzania przez 

Wykonawcę okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.     

 

6. Oferta wraz z załącznikami zawiera ……….… ponumerowanych stron. 

 

 
*niepotrzebne skreślić 
 

 

 

………………………………             ………………..…………………………………… 
       (miejscowość i data)                                                                                           (czytelny podpis lub podpis i stempel 

  osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy ) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

postępowanie nr BZP-WPP-2374-2-17-DT-PN-TK/2018 

na „Dzierżawa przełączników sieciowych (40 szt.) dla wyposażenia siedziby MSWiA w 

lokalizacji Domaniewska 36/38 na okres 36 miesięcy”. 
 

 

Wykaz oferowanych urządzeń oraz ich parametry techniczno-użytkowe 
 

Przedmiot postępowania: 

Dzierżawa urządzeń sieciowych na okres 36 miesięcy: 

1. 36 sztuk przełączników dostępowych wraz z wbudowanym oprogramowaniem: 

Producent/Firma:…………………… Nazwa/Model:………………………………………… 

Rok produkcji: ………………………………………………….……………………………. 

Wymagania techniczne dla przełączników dostępowych – 36 szt.: 

 

 

Parametr wymagany Potwierdzenie przez Wykonawcę 

spełnienia, przez oferowane 

urządzenie, wymagań techniczno-

użytkowych, poprzez  skreślenie słowa 

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

1. Wielkość – min. 1 RU wraz z kompletem 

odpowiednich szyn do szaf rackowych 19” 
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

2. Przełącznik stakowalny min. 48 portów 

10/100/1000BASE-T, min. 2 interfejsy 10GBASE-X 

SFP+ (wbudowane lub w  jednym module) do 

połączeń uplink (IEEE 802.3ae) z wykorzystaniem 

wkładek typu mini-GBIC (wtyk typu LC dla 

10GbaseSR, 10GbaseLR i 10GBase-LRM) z 

możliwością ich agregacji (np. zgodnie z IEEE 

802.3ad) 

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

3. Minimum 2 porty przeznaczone do stackowania 
(dedykowane lub w dodatkowym module) w 
dedykowanej do stakowania technologii producenta 
lub w standardzie 10GBASE-X SFP+ SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 
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4. Przełącznik musi wspierać technologię Power over 
Ethernet (PoE) zgodnie ze standardami IEEE 802.3af 
(PoE) oraz IEEE 802.3at (PoE+) do zasilania urządzeń 
takich jak punkty dostępowe WLAN, telefony VoIP i 
kamery monitoringu wizyjnego SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

5. Przełącznik musi posiadać wsparcie Energy Efficient 
Ethernet IEEE 802.3az na wszystkich interfejsach 
10/100/1000BASE-T 

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

6. Przełącznik musi posiadać wbudowany zasilacz 230V 
AC zapewniający budżet mocy dla technologii PoE na 
poziomie min. 740W zapewniając jednocześnie min. 
15W dla wszystkich interfejsów 10/100/100BASE-T SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

7. Przełącznik musi posiadać zasilacz redundantny o 
minimum takiej samej mocy jak zasilacz główny SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

8. Dedykowany port konsoli do zarządzania lokalnego 

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

9. Przełącznik musi posiadać nieblokującą architekturę 
o wydajności przełączania min. 170 Gbps oraz 
szybkości przełączania min. 100 Mpps. 

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

10. Musi posiadać możliwość realizacji stosów – łączenia 
fizycznych przełączników w zarządzane z 
pojedynczego adresu IP jedno logiczne urządzenie. 
Do łączenia przełączników muszą być wykorzystane 
dedykowane interfejsy – bez ograniczania liczby 
interfejsów uplink. Architektura stosu musi 
umożliwiać realizację zamkniętej pętli. Wydajność 
przełączania w stosie min. 40Gbps. Wymagana jest 
możliwość łączenia do 8 przełączników w stos 

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

11. Pamięć operacyjna: min. 1GB pamięci DRAM 
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

12. Pamięć flash: min. 2GB pamięci Flash 
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

13 Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q – min. 4094 
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

14 Obsługa funkcjonalności Private VLAN - blokowanie 
ruchu pomiędzy klientami z umożliwieniem łączności 
do wspólnych zasobów sieci SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 
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15 Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9198 bajtów) 
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

16 Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad 
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

17 Obsługa Quality of Service: IEEE 802.1p; DiffServ; 8 
kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

18 Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 
802.1AB SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

19 Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) 

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

20 Wbudowany DHCP serwer i klient 

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

21 Możliwość instalacji min. dwóch wersji 
oprogramowania - firmware SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

22 Lokalna i zdalna możliwość monitoringu pakietów 
(Local and Remote Mirroring) SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

23 Obsługa routingu statycznego dynamicznego IPv4 i 
IPV6 ze wsparciem przynajmniej dla protokołu 
RIPv1/v2 

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

24 Obsługa ruchu multicast, obsługa IGMP v1 do v3 (RFC 
1112, RFC 2236, RFC 3376) oraz obsługa IGMP 
v1/v2/v3 snooping SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

25 Obsługa uwierzytelniania stacji roboczych z 
wykorzystaniem mechanizmów: IEEE 802.1x; Web-
based; Adres MAC. SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

26 Obsługa wielu sesji uwierzytelniających (min. 4) na 
jednym porcie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

27 Przydział sieci VLAN, ACL i parametrów QoS podczas 
uwierzytelniania SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

28 Wsparcie dla profilowania urządzeń podłączających 
się do przełącznika. Profil oznacza połączenie: 
definicji sieci VLAN;  
reguły filtrowania w warstwach L2-L4 dla IPv4 i IPv6; 
realizację zasad jakości usług w warstwach L2-L4 dla 
IPv4 i IPv6; realizację zasad ograniczania prędkości 
dla IPv4 i IPv6 w warstwach L2-L4. 

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

 

29 Obsługa Guest VLAN SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA  
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30 Obsługa TACACS+ (RFC 1492) 

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 
 

31 Obsługa RADIUS Authentication (RFC 2865) 
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

 

32 Obsługa RADIUS Accounting (RFC 2866) 

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 
 

33 Dwukierunkowe (ingress oraz egress) listy kontroli 
dostępu (ACL) pracujące na warstwie 2, 3 i 4 SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

 

34 Obsługa bezpiecznego transferu plików SCP/SFTP 
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

 

35 Obsługa DHCP Option 82 
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

 

36 Obsługa Trusted DHCP Server 
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

 

37 Obsługa DHCP Snooping 
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

 

38 Obsługa STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D 
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

 

39 Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 
802.1w SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

 

40 Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 
802.1s SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

 

41 Obsługa PVST+ 

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

42 Obsługa G.8032 

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

43 Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP – 
min. 64 grupy po 8 interfejsów SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

44 Obsługa synchronizacji czasu NTP/SNTP 
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

45 Zarządzanie przez SNMP v1/v2/v3 

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

46 Zarządzanie przez przeglądarkę WWW z 
wykorzystaniem protokołu http i https SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 
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47 Telnet Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6 

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

48 SSH2 Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6 
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

49 Obsługa SYSLOG z możliwością definiowania wielu 
serwerów SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

50 Obsługa RMON min. 4 grupy: Status, History, Alarms, 
Events (RFC 1757) SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

51 Obsługa RMON2 (RFC 2021) 
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

52 Przełącznik musi obsługiwać protokół umożliwiający 
zbieranie informacji o ruchu w sieci IP, np. NetFlow SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

53 Dostarczenie kontraktu serwisowego na okres 3 lat 
umożliwiającego: 
bezpłatne aktualizacje oprogramowania firmware; 
wymianę uszkodzonego urządzenia z wysyłką 
następnego dnia roboczego od weryfikacji awarii; 
wsparcia technicznego producenta poprzez infolinię, 
pocztę e-mail oraz telefon. 

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

54 Wraz z przełącznikiem wymagane jest dostarczenie: 
komplet kabli umożliwiających połączenie 
przełączników w stos o długości min. 1.5 m. 
Zamawiający przewiduje maksymalnie 4 urządzenia 
w stacku. Kompletu kabli zasilających; licencji 
umożliwiających realizację wyżej wymienionych 
funkcjonalności (w przypadku ograniczeń czasowych 
na okres min. 3 lat); kompletu mini GBIC SFP+ 10G, 
MMF 850nm LC (72 szt) 

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 
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2. 4 sztuki przełączników rdzeniowych wraz z wbudowanym oprogramowaniem: 

Producent/Firma:…………………………..…….  Nazwa/Model:…….……………………… 

Rok produkcji: …………………………………………………………………………………. 

Wymagania techniczne dla przełączników rdzeniowych – 4 szt. 

L.p. Parametr wymagany Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia, 

przez oferowane urządzenie, wymagań 

techniczno-użytkowych, poprzez  skreślenie 

słowa SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

1. Wielkość - 1 RU wraz z kompletem odpowiednich 

szyn do szaf rackowych 19” SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

2. Przełącznik posiadający min. 40 portów 1Gb/10Gb 

10GBASE-X, oraz minimum 2 porty 10Gb/40Gb 

QSFP+ 
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

3. Przełącznik musi być wyposażony w dwa zasilacze, 
które umożliwiają uzyskanie redundancji zasilania z 
możliwością wymiany w czasie działania 
przełącznika. Zasilacze muszę zapewniać przepływ 
powietrza przód-tył 

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

4. Przełącznik musi wspierać technologię Power over 
Ethernet (PoE) zgodnie ze standardami IEEE 802.3af 
(PoE) oraz IEEE 802.3at (PoE+) do zasilania urządzeń 
takich jak punkty dostępowe WLAN, telefony VoIP i 
kamery monitoringu wizyjnego SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

5. Urządzenie musi być zasilanie z sieci prądu 
zmiennego 230V/50 Hz SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

6. Tablica MAC adresów min. 64K 
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

7. Pamięć operacyjna; min. 8 GB RAM DDR3 

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

8. Pamięć SSD: min. 32 GB 
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

9. Obsługa funkcjonalności Private VLAN - blokowanie 
ruchu pomiędzy klientami z umożliwieniem 
łączności do wspólnych zasobów sieci 

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 
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10. Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9198 
bajtów) SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

11. Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad 
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

12. Obsługa Quality of Service: IEEE 802.1p, 
DiffServ/DSCP, 8 kolejek priorytetów na każdym 
porcie wyjściowym SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

13 Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 
802.1AB SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

14 Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-
MED) SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

15 Przełącznik wyposażony w modularny system 
operacyjny z ochroną pamięci, procesów oraz 
zasobów procesora 

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

16 Możliwość instalacji min. dwóch wersji 
oprogramowania – firmware SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

17 Obsługa wirtualnych routerów - możliwość 
uruchomienia oddzielnych procesów protokołu 
dynamicznego routingu z oddzielnymi tablicami. 
Możliwość użycia tych samych podsieci w różnych 
wirtualnych routerach 

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

18 Możliwość połączenia przełączników w stos min. 2 
urządzeń. Stos przełączników musi być widoczny 
jako jedno urządzenie logiczne z punktu widzenia 
protokołu Spanning Tree 

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

19 Funkcjonalność MLAG, MC-LAG, vPC, MultiSwitch 
Link Aggregation lub równoważna SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

20 Obsługa routingu statycznego dynamicznego IPv4 i 
IPV6 ze wsparciem przynajmniej dla protokołu 
RIPv1/v2. Obsługa DHCP/BootIP Relay dla IPv4 SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

21 Obsługa ruchu multicast, obsługa IGMP v1 do v3 
(RFC 1112, RFC 2236, RFC 3376) oraz obsługa IGMP 
v1/v2/v3 snooping SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

22 Kontrola dostępu do sieci: IEEE 802.1x - RFC 3580; 
Autentykacja MAC SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

23 Kontrola dostępu wielu klientów na jednym porcie 

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 
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24 Możliwość integracji z systemem kontroli dostępu 
do sieci (NAC – Network Access Control) SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

25 Przydział sieci VLAN podczas logowania do sieci 
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

26 Obsługa TACACS+ SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

27 Obsługa RADIUS Authentication (RFC 2138) 
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

28 Obsługa RADIUS Accounting (RFC 2139) 
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

 

29 Dwukierunkowe (ingress oraz egress) listy kontroli 
dostępu ACL pracujące na warstwie 2, 3 i 4 
o Adres MAC źródłowy i docelowy plus maska 
o Adres IP źródłowy i docelowy plus maska dla 

IPv4 oraz IPv6 
o Protokół - np. UDP, TCP, ICMP, IGMP, OSPF, PIM, 

IPv6 itd. 
o Numery portów źródłowych i docelowych TCP, 

UDP 
o Zakresy portów źródłowych i docelowych TCP, 

UDP 
o Identyfikator sieci VLAN - VLAN ID 
o Flagi TCP 

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

 

30 Obsługa transferu plików TFTP/SCP 
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

 

31 Obsługa DHCP Option 82 
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

 

32 Trusted DHCP Server lub równoważne 

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 
 

33 DHCP Snooping SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA  

34 Dynamic ARP Inspection 

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 
 

35 Obsługa redundancji routingu VRRP - RFC 2338 
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

 

36 Obsługa STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D 
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

 

37 Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 
802.1w SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

 

38 Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) 
IEEE 802.1s SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 
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39 Obsługa PVST+ 
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

 

40 Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP 
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

 

41 Obsługa synchronizacji czasu NTP 

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

42 Zarządzanie przez SNMP v1/v2/v3 

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

43 Zarządzanie przez przeglądarkę WWW z 
wykorzystaniem protokołu http i https SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

44 Telnet Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6 

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

45 SSH2 Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6 

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

46 Obsługa SYSLOG z możliwością definiowania wielu 
serwerów SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

47 Obsługa RMON  SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

48 Obsługa Data Center Bridging 
o Data Center Bridging Exchange Protocol (DCBx) 
o Priority Flow Control (PFC) 
o Enhanced Transmission Selection (ETS) SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

49 Obsługa skryptów CLI i Python 
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

50 Wraz z kompletem przełączników wymagane jest 
dostarczenie: Wkładek (modułów) mini GBIC SFP+ 
10G, MMF 850nm LC (120 szt.) oraz mini GBIC SFP+ 
10G, 10GBASE-ER SFP+ 1550nm, Złącze LC do 
40km– 4 szt, oraz kabla DAC z interfejsami 40 G 
QSFP+ o długości  max. 2m – 6 szt; licencji 
umożliwiających realizację wyżej wymienionych 
funkcjonalności (w przypadku ograniczeń 
czasowych na okres min. 3 lat). 

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 
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51 Wraz z urządzeniem wymagane jest dostarczenie 
kontraktu serwisowego na okres 3 lat 
umożliwiającego: bezpłatne aktualizacje 
oprogramowania firmware; 
wymianę uszkodzonego urządzenia z wysyłką 
następnego dnia roboczego od weryfikacji awarii; 
wsparcia technicznego producenta poprzez 
infolinię, pocztę e-mail oraz telefon 

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

 

 

 

 

  

 

 
 

     ……………………………                                          …………..………………….…………………………….. 

          (miejscowość, data)                                                             (czytelny podpis lub podpis i stempel osoby/osób                                                                                  

upoważnionych do reprezentowania   Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
 

Plik „ESPD MSWiA - Dzierżawa przełączników sieciowych (40 szt.) dla wyposażenia siedziby 

MSWiA w lokalizacji Domaniewska 36/38 na okres 36 miesięcy: www.mswia.gov.pl. (link: 

zamówienia publiczne). 
 

 
 

 

 
 

http://www.mswia.gov.pl/
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Załącznik nr 4 do SIWZ  
Uwaga:  

Oświadczenie jest składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 

 
 
 

 

 
 

 

…………………………………………………….. 
             (nazwa i adres wykonawcy) 

 

 

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 

 

 

Będąc upoważnionym do reprezentowania ww. Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego nr BZP-WPP-2374-2-17-DT-PN-TK/2018 na „Dzierżawa przełączników sieciowych (40 

szt.) dla wyposażenia siedziby MSWiA w lokalizacji Domaniewska 36/38 na okres 36 miesięcy” 

informuję, że*:  

 

n  Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej1 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.) z Wykonawcami, którzy 

złożyli oferty w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego *; 

 

    Wykonawca przynależy do grupy kapitałowej1 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.                         

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229, z późn. zm.) łącznie z nw. 

Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamówienia*, **: 
 

 

1. ……………………………………………………………………..…………………… 

2. ……………………………………………………………………..…………………… 

 

 

         ……………………………                                  …………..………………….…………………………….. 

          (miejscowość, data)                                                                       (czytelny podpis lub podpis i stempel osoby/osób                                                                                              

upoważnionych do reprezentowania   Wykonawcy) 

 
* właściwe zaznaczyć znakiem X  

** wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca może załączyć dokumenty 

bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.229) 

przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, który są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez 

jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

…………………………………………………….. 
             (nazwa i adres Wykonawcy) 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 
Będąc upoważnionym do reprezentowania ww. Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr BZP-WPP-2374-2-17-DT-PN-TK/2018 na „Dzierżawa przełączników 

sieciowych (40 szt.) dla wyposażenia siedziby MSWiA w lokalizacji Domaniewska 36/38 na okres 36 miesięcy”,  potwierdzając spełnienie warunku, którego opis sposobu oceny spełniania został 

wskazany w rozdziale VI ust. 1 pkt 1.1 SIWZ, oświadczam/y że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wykonaliśmy (a w przypadku świadczeń i ciągłych, również wykonujemy) następujące usługi:  

L.p. 

Przedmiot 

zamówienia 

(umowy)  

Wartość 

zamówienia 

(umowy) 

 brutto zł 

 

Zakończenie 

 realizacji(dd.mm.rr) 

 

Nazwa i adres 

podmiotu, na rzecz 

którego wykonano  

(jest wykonywane) 

zamówienie (umowę) 

 

 

Zakres zamówienia (umowy) 

1. 

 

 

   1) Dostawa z dzierżawą lub dzierżawa urządzeń sieciowych wraz ze wsparciem 

oraz wdrożeniem*; 

2) wartość ww. zakresu czynności**: ………………... zł brutto. 

n. 

 

 

   1) Dostawa z dzierżawą lub dzierżawa urządzeń sieciowych wraz ze wsparciem 

oraz wdrożeniem*; 

2) wartość ww. zakresu czynności**: ………………... zł brutto. 
 

*) niepotrzebne skreślić; 

**)jeżeli usługa obejmowała zakres szerszy niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien podać w wykazie wartość całej umowy (usługi) i odrębnie wartość brutto tylko dla zakresu 

wymaganego przez Zamawiającego. 

 

Uwaga: W przypadku umów nadal realizowanych (dotyczy wyłącznie świadczeń okresowych lub ciągłych), Wykonawca winien podać w ich wartość tylko w zakresie już zrealizowanym.  

 

Załączniki do Wykazu: dowody, o których mowa w rozdziale VIII dział C ust. 1 SIWZ. 
 

 
   ……………………..……                                                              …………………………………..………………….…………………………….. 

           (miejscowość, data)                                                               (czytelny podpis lub podpis i stempel osoby/osób upoważnionych do reprezentowania   Wykonawcy)
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

Uwaga:  

Oświadczenie składane na żądanie Zamawiającego – na zasadach określonych w rozdziale VIII dział D i E SIWZ  

 
 
 

 

 
…………………………………………………….. 

             (nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Będąc upoważnionym do reprezentowania ww. Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego nr BZP-WPP-2374-2-17-DT-PN-TK/2018 na „Dzierżawa przełączników sieciowych                   

(40 szt.) dla wyposażenia siedziby MSWiA w lokalizacji Domaniewska 36/38 na okres 36 miesięcy”, 

oświadczam, że: 

 

 wobec Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej               

o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne*; 

 

 

 wobec Wykonawcy wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  

o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

a Wykonawca dokonał  płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności, na potwierdzenie czego załączam                       

do oferty niżej wymienione dokumenty*:  

 

 

1. ……………………………………………………………………..…………………… 

 

2. ……………………………………………………………………..…………………… 

 

 Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). 
 

 

     
     ……………………………                          …………..………………….…………………………….. 

           (miejscowość, data)                                                                       (czytelny podpis lub podpis i stempel osoby/osób                                                                                  
upoważnionych do reprezentowania   Wykonawcy) 

 

 
 

                                                                                                                                            
* właściwe zaznaczyć znakiem X  
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

 
 

Uwaga:  

Oświadczenie składane na żądanie Zamawiającego – na zasadach określonych w rozdziale VIII dział C i D SIWZ  

 
 

 
 

 

…………………………………………………….. 
             (nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Będąc upoważnionym do reprezentowania ww. Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego nr BZP-WPP-2374-2-17-DT-PN-TK/2018 na „Dzierżawa przełączników sieciowych                   

(40 szt.) dla wyposażenia siedziby MSWiA w lokalizacji Domaniewska 36/38 na okres 36 miesięcy”,  

 

oświadczam, że wobec Wykonawcy nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania 

się o zamówienie publiczne.  

 
 

 
 

 

     ……………………………                                          …………..………………….…………………………….. 
          (miejscowość, data)                                                                       (czytelny podpis lub podpis i stempel osoby/osób                                                                                  

upoważnionych do reprezentowania   Wykonawcy) 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

Projekt 

UMOWA NR …………….  

zawarta w dniu ………..……. 2018 r. w Warszawie, zwana dalej „Umową”, pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie              

(kod pocztowy: 02-591), przy ul. Stefana Batorego 5, NIP 521-052-60-30, zwanym dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez: 

………………. – ………………………………………………………………………………………… 

a 

……………………………………………………………………………………………………………. 

z siedzibą w ………………………………….., wpisanym do ………………………..…………..  

NIP  …………., zwanym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez:  

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Zamawiający i Wykonawca w dalszej treści Umowy zwani są łącznie „Stronami”, a oddzielnie „Stroną”, 

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

nr BZP-WPP-2374-2-17-DT-PN-TK/2018 na Dzierżawę przełączników sieciowych (40 szt.)                              

dla wyposażenia siedziby MSWiA w lokalizacji Domaniewska 36/38 na okres 36 miesięcy, w trybie 

przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.  
 

§1. 
Definicje 

1. Strony nadają terminom używanym w dalszej treści Umowy następujące znaczenie: 

1) Awaria istotna - wszelkie nieodwracalne defekty, uszkodzenia lub poważne trwałe obniżenie 

funkcjonalności Urządzeń lub Oprogramowania do zarządzania, które uniemożliwiają prawidłową 

ich pracę; 

2) Awaria zwykła - uszkodzenia lub obniżenie funkcjonalności Urządzeń lub Oprogramowania do 

zarządzania, dostarczonych i dzierżawionych od Wykonawcy, które nie są Awarią istotną; 

3) Dzień roboczy - oznacza każdy dzień tygodnia (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 - 

16:15), z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w ustawie 

z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90); 

4) Dzień wolny - oznacza każdy dzień tygodnia (od poniedziałku do piątku w godzinach 16:15 -

 8:15) z uwzględnieniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w 

ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90); 

5) Urządzenia = Przełączniki rdzeniowe/dostępowe z wbudowanym oprogramowaniem - 

przełączniki sieciowe LAN wraz z odpowiednim wyposażeniem opisanym w Szczegółowym 

opisie przedmiotu Umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy; 

6) Oprogramowanie do zarządzania - dedykowane przez producenta Urządzeń oprogramowanie 

do zarządzania dostarczonymi przełącznikami. 

2. Pozostałe określenia użyte w Umowie należy rozumieć zgodnie ze słownikami przywołanych ustaw 

oraz z powszechnie akceptowalną nomenklaturą. 

 

§2. 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest dzierżawa Urządzeń, w tym: 

1) dostawa, montaż, instalacja oraz uruchomienie w lokalizacji Zamawiającego                                               

przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie 36 sztuk przełączników dostępowych  oraz 4 sztuk 

przełączników rdzeniowych wraz z wbudowanym oprogramowaniem; 

2) dostawa, instalacja, konfiguracja oraz uruchomienie przez Wykonawcę na serwerze 



postępowanie nr BZP-WPP-2374-2-17-DT-PN-TK/2018               40 

 

Zamawiającego dedykowanego przez producenta Urządzeń Oprogramowania do zarządzania 

dostarczonymi przełącznikami; 

3) konfiguracja przełączników rdzeniowych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz 

konfiguracja i podłączenie w stos przełączników w lokalnych punktach dystrybucyjnych w 

siedzibie Zamawiającego; 

4) konfiguracja portów dostępowych dla użytkowników końcowych zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego; 

5) zaktualizowanie przez Wykonawcę Urządzeń do najnowszych rekomendowanych przez ich 

producenta wersji oprogramowania układowego; 

6) przeszkolenie trzech pracowników Zamawiającego w zakresie konfiguracji i obsługi Urządzeń 

oraz Oprogramowania do zarządzania; 

7) oddanie Zamawiającemu do używania przedmiotu Umowy, o którym mowa w pkt 1 i 2; 

8) opieka serwisowa nad Urządzeniami i Oprogramowaniem do zarządzania, w szczególności 

polegająca na ich naprawie lub wymianie w przypadku wystąpienia Awarii istotnych lub Awarii 

zwykłych; 

9) konsultacje i pomoc techniczna w zakresie konfiguracji i działania dostarczonych Urządzeń i 

Oprogramowania do zarządzania, udostępnianie najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie 

producenta urządzeń, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że: 

1) parametry techniczne i użytkowe Urządzeń są zgodne z ofertą złożoną w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, znak: 

BZP-WPP-2374-2-1-DT-PN-TK/2018, której kopia stanowi załącznik nr 2 do Umowy oraz z 

Wykazem oferowanych urządzeń oraz ich parametrów techniczno-użytkowe, stanowiącym 

załącznik nr 3 do Umowy;  

2) Oprogramowanie do zarządzania jest dedykowane do dostarczonych Urządzeń; 

3) dostarczone Urządzenia oraz Oprogramowanie do zarządzania stanowią jego wyłączną własność, 

są fabrycznie nowe, nieużywane i wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz nie 

toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem byłyby Urządzenia i Oprogramowanie do 

zarządzania, nie są one obciążone zastawem, zastawem rejestrowym ani zastawem skarbowym 

ani żadnymi innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także odpowiadają przeznaczeniu 

wynikającemu z Umowy i są zgodne z dostarczonymi dokumentami, o których mowa w § 4 ust. 

7 Umowy oraz spełniają wymogi w zakresie bezpieczeństwa wynikające z ustawy z dnia 30 

sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226, z późn. zm.). 

3. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu zaoferowanych Urządzeń 

oraz Oprogramowania do zarządzania będących przedmiotem Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że Zamawiający wskutek zawarcia Umowy jest upoważniony do korzystania 

z całości dostarczonego przez Wykonawcę przedmiotu Umowy. 

5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego 

czynności w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. 

6. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy osób wykonujących czynności 

serwisowe i konfiguracyjne oraz konsultacje i pomoc techniczną w zakresie Urządzeń oraz 

Oprogramowania do zarządzania. 

7. Zatrudnienie przy realizacji przedmiotu Umowy powinno trwać w okresie świadczenia usługi 

(obowiązywania Umowy), a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez zatrudnianą osobę/osoby 

lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca/podwykonawca obowiązany 

będzie do zatrudnienia na to miejsce innej osoby/osób. 
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8. W przypadku niezatrudnienia na zasadach wskazanych ust. 6 osób, Wykonawca będzie zobowiązany 

do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej określonej w § 9 ust. 7 Umowy. 

9. Wykonawca przed zawarciem Umowy przekazał Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy 

realizacji przedmiotu Umowy, ze wskazaniem stanowisk, czynności, jakie będą wykonywać, wymiaru 

etatu oraz okresu, na jaki zostały zawarte umowy wraz z oświadczeniem, że wymienione w wykazie 

osoby są zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę i będą 

otrzymywać wymagane co najmniej minimalne miesięczne wynagrodzenie lub minimalną stawkę 

godzinową ustaloną na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku 

konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji Umowy zmian w wykazie osób zatrudnionych na 

umowę o pracę, dostarczonym przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o zmianie i dostarczy najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez nowego pracownika, 

zmieniony wykaz wraz z oświadczeniem zawierającym informacje określone w zdaniu pierwszym. 

Wykonawca oświadcza, że w celu zrealizowania obowiązku wynikającego z art. 13 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 119 Nr 1), zwanego dalej 

„RODO”, zobowiązuje się poinformować osoby wskazane w wykazie o przekazaniu ich danych 

osobowych do Zamawiającego w celu realizacji Umowy.  

10. Na potrzeby kontroli spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań, o których mowa w 

art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy/podwykonawcy prowadzenia ewidencji 

obecności wszystkich pracowników, o których mowa w ust. 6. Zamawiający na każdym etapie 

realizacji Umowy uprawniony jest do kontrolowania, czy osoby wykonujące czynności wskazane w 

ust. 6 pozostają w stosunku pracy z Wykonawcą lub podwykonawcami. Na żądanie Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania na podstawie 

stosunku pracy ww. osób i przedłożyć niezwłocznie do wglądu kopie umów o pracę, kopie druku ZUS 

RCA, kopie/wydruk ewidencji obecności pracowników lub inne dowody, o które zawnioskuje 

Zamawiający. Wykonawca przedstawiając dokumenty powinien przekazać je w sposób 

nienaruszający przepisów dot. ochrony danych osobowych (tj. dokumenty powinny mieć 

odpowiednio zakryte, wymazane dane, które nie są niezbędne do potwierdzenia formy zatrudnienia 

np. w zakresie adresu osoby fizycznej, jej wynagrodzenia itp. – pozostawiając imię i nazwisko, 

wymiar etatu, datę zawarcia umowy/rozpoczęcia pracy). 

 

§ 3. 

Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Urządzenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Umowy w 

terminie …….. dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, co zostanie potwierdzone 

podpisaniem przez Strony protokołu odbioru/zwrotu dostawy bez zastrzeżeń, którego wzór stanowi 

załącznik nr 4 do Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać pozostałe czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Umowy 

oraz czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-7 Umowy w maksymalnym terminie 10 dni 

kalendarzowych od dnia dostawy Urządzeń, o którym mowa w ust. 1, co zostanie potwierdzone 

podpisaniem przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do 

Umowy. 

3. Usługi objęte przedmiotem Umowy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 8-9 Umowy, świadczone będą 

przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń, o którym 

mowa w ust. 2. 
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§ 4. 

Warunki realizacji 

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy w sposób profesjonalny, zgodnie                                    

ze standardami obowiązującymi w branży informatycznej, z zachowaniem najwyższej staranności. 

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczone Urządzenia oraz Oprogramowanie do zarządzania pochodzą 

z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów sprzętu na rynek polski lub Unii Europejskiej i nie 

są przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 

3. Wykonawca oświadcza, że Urządzenia posiadają autoryzowany serwis techniczny producenta                        

na terytorium Polski. 

4. Wykonawca na własny koszt i na własne ryzyko dostarczy Urządzenia oraz Oprogramowanie                          

do zarządzania do lokalizacji Zamawiającego przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie. 

5. Dostawa Urządzeń oraz Oprogramowania do zarządzania obejmuje transport i wniesienie                                 

do pomieszczeń wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego. 

6. Odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie transportu i rozładunku ponosi Wykonawca. 

7. Wraz z Urządzeniami oraz Oprogramowaniem do zarządzania Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć odpowiadające im instrukcje i oprogramowanie producenta sprzętu z prawem                                  

do ich aktualizacji. 

8. Wykonawca powiadomi Zamawiającego, nie później niż na 1 dzień roboczy naprzód o planowanym 

terminie dostawy. 

9. Wykonawca, nie później niż na 7 dni przed, powiadomi Zamawiającego, o planowanym terminie 

szkolenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 Umowy. 

10. Wykonawca dokona czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy w Dni robocze , chyba 

że Zamawiający na piśmie zgodzi się na ich wykonanie w innym terminie. 

11. Zamawiający dokona odbioru Urządzeń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Umowy przez podpisanie 

protokołu odbioru/zwrotu dostawy, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Umowy lub zgłosi 

zastrzeżenia uzasadniając odmowę dokonania odbioru. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru w 

szczególności w przypadku stwierdzenia wad Urządzeń lub niekompletności dostawy, w tym 

dostarczenia Urządzeń bez wymaganych dokumentów. 

12. Zamawiający dokona odbioru pozostałych czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Umowy oraz 

czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-7 Umowy przez podpisanie protokołu odbioru, którego 

wzór stanowi załącznik nr 5 do Umowy lub zgłosi zastrzeżenia uzasadniając odmowę dokonania 

odbioru. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru w szczególności w przypadku stwierdzenia 

niekompletności wykonanych czynności. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń dotyczących odbioru Urządzeń                                

i Oprogramowania do zarządzania, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt                  

i ryzyko oraz dostarczenia Urządzeń i Oprogramowania do zarządzania do ponownego odbioru.                        

W takim przypadku procedura odbioru zostanie przeprowadzona ponownie, stosownie do 

postanowień niniejszego paragrafu. 

14. Wszystkie czynności odbiorcze, w tym również związane z uwzględnieniem zastrzeżeń 

Zamawiającego muszą zakończyć się w terminie realizacji Umowy, określonym w § 3 ust. 2 Umowy. 

15. Wykonawca zapewni realizację Umowy na terenie obiektu Zamawiającego wyłącznie przez osoby, 

które nie były skazane za przestępstwa popełnione umyślnie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

niedopuszczenia, bez podania uzasadnienia, do realizacji przedmiotu Umowy osób wyznaczonych 

przez Wykonawcę, których wstęp na teren obiektu służby ochrony MSWiA uznają za niepożądany. 

Wykonawca zobowiązany będzie wyznaczyć inną osobę w miejsce osoby niedopuszczonej. Z tego 

tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 

16.Strony zastrzegają, że w razie uszkodzenia Urządzeń spowodowanego działaniami Zamawiającego 

niezgodnymi z instrukcją obsługi, Wykonawca usunie takie uszkodzenie w ramach odrębnego 
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zlecenia wystawionego przez Zamawiającego, poprzedzonego ekspertyzą wraz z podaniem szacunku 

wyceny naprawy Urządzenia, w ustalonym wspólnie terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od 

zgłoszenia uszkodzenia. 

17. Po zakończeniu terminu realizacji Umowy i podpisaniu przez Strony ostatniego protokołu odbioru 

kwartalnego usług, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 8-9 Umowy (wzór protokołu odbioru kwartalnego 

usług stanowi załącznik nr 6 do Umowy), Wykonawca odbierze dostarczony przedmiot Umowy, co 

zostanie potwierdzone podpisanym przez Strony protokołem odbioru/zwrotu dostawy. Zamawiający 

nie jest zobowiązany do zapłaty dodatkowego wynagrodzenia za zużycie Urządzeń, które jest 

następstwem ich prawidłowego użytkowania. 

18. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wystawienie Poświadczenia 

wykonania/wykonywania zamówienia. Zamawiający może wystawić Poświadczenie wykonania/ 

wykonywania zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do Umowy. 

§5. 

Nadzór nad Umową 

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy, w tym upoważnionymi do podpisania protokołów 

wynikających z Umowy są: 

1) ze strony Zamawiającego -.............................. nr telefonu: …, nr faksu: ............... ,                               

adres   e-mail:……………….; 

2) ze strony Wykonawcy - ................................... nr telefonu: .................................... ,                                       

nr faksu:………, adres e-mail: ........................  

2. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację Umowy nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga 

zawarcia aneksu, dla swej skuteczności wymaga jednak powiadomienia drugiej Strony w formie 

pisemnej. 

§6. 

Wynagrodzenie 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej 

wysokości  .................................  zł (słownie złotych:  .................................................... ) netto, plus 

podatek VAT w kwocie  ............ zł (słownie złotych:  ..................................................... ) co daje 

kwotę brutto ............................... zł (słownie złotych:  ..................................................... ). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, wynikające z oferty, jest ostateczne i obejmuje wszystkie koszty, jakie 

powstaną w związku z realizacją Umowy w szczególności koszty: dostawy, instalacji i uruchomienia 

przedmiotu Umowy, konsultacji i pomocy technicznej, udostępnienia najnowszych sterowników i 

uaktualnień na stronie producenta Urządzeń, szkolenia, opłat licencyjnych, opłat celnych, 

ubezpieczenia, transportu, usług serwisowych, a także koszty opłat pośrednich i podatku VAT. 

Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat i 

podatków poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu Umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 będzie realizowana sukcesywnie, w płatnych z dołu 

równych 12 kwartalnych ratach, po protokolarnym odbiorze bez zastrzeżeń przedmiotu Umowy za 

dany kwartał, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

4. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez obie Strony bez zastrzeżeń protokół 

odbioru kwartalnego usług, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 8-9 Umowy. 

5. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

6. Wynagrodzenie będzie płatne na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze VAT. 

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności wynikającej z Umowy 

na rzecz osób trzecich. 
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§7. 

Warunki serwisu 

1. Zakres opieki serwisowej obejmuje w szczególności następujące czynności: 

1) udzielanie informacji, konsultacje i pomoc techniczną; 

2) przyjmowanie zgłoszeń wadliwego działania Urządzeń i Oprogramowania do zarządzania; 

3) diagnozę uszkodzeń; 

4) naprawy, w tym wymianę uszkodzonych części lub całości Urządzenia; 

5) instalację, odinstalowanie Urządzeń i Oprogramowania do zarządzania w celu wykonania naprawy 

serwisowej; 

6) transport (odbiór i ponowną dostawę Urządzeń i Oprogramowania do zarządzania); 

7) inne czynności niezbędne do realizacji serwisu. 

2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu kontakt w celu udzielania informacji, konsultacji i pomocy 

technicznej w zakresie użytkowania Urządzeń i Oprogramowania do zarządzania w Dni robocze (tzw. 

Hot-Line) pod następującym numerem telefonu:…………. ,za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres:………. oraz  faksem na nr:…………………….  

3. W przypadku wystąpienia Awarii istotnych i ich zgłoszenia w Dzień roboczy Wykonawca jest 

zobowiązany do naprawy lub dostarczenia nowego Urządzenia odpowiadającego konfiguracyjnie 

Urządzeniu wymienianemu do końca kolejnego Dnia roboczego następującego po dniu zgłoszenia. 

Zgłoszenie musi nastąpić do godziny 10:00. W przypadku zgłoszenia po godzinie 10:00 zlecenie jest 

realizowane do dwóch Dni roboczych. W przypadku Oprogramowania  do zarządzania, Wykonawca 

w ww. czasie zobowiązany jest do jego reinstalacji i/lub dostarczenia nowej licencji   na jego legalne 

użytkowanie. 

4. W przypadku wystąpienia Awarii zwykłych i ich zgłoszenia w Dzień roboczy Wykonawca jest 

zobowiązany do naprawy lub dostarczenia nowego Urządzenia odpowiadającego konfiguracyjnie 

Urządzeniu wymienianemu do końca kolejnego Dnia roboczego następującego po dniu zgłoszenia. 

Zgłoszenie musi nastąpić do godziny 14:00. W przypadku zgłoszenia po godzinie 14:00 zlecenie jest 

realizowane do dwóch Dni roboczych. W przypadku Oprogramowania do zarządzania, Wykonawca 

w ww. czasie zobowiązany jest do jego reinstalacji i/lub dostarczenia nowej licencji   na jego legalne 

użytkowanie. 

5. Zgłoszenia o awariach przekazywane będą Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres: ………..lub faksem pod nr: …….., oraz potwierdzane telefonicznie pod następujący numer…..  

Za czas zgłoszenia awarii przyjmuje się datę i godzinę wysłania przez Zamawiającego wiadomości           

e-mail lub faksu. 

6. Zgłoszenia dokonywane będą na części A Formularza zgłoszenia serwisowego, którego wzór określa 

załącznik nr 8 do Umowy. 

7. Czas usunięcia Awarii istotnej i Awarii zwykłej liczony będzie od momentu jej zgłoszenia do czasu 

usunięcia. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego Awarii istotnej lub Awarii zwykłej w Dzień 

wolny, czas na jej usunięcie liczony będzie od pierwszego Dnia roboczego następującego po Dniu 

wolnym. 

8. Potwierdzeniem usunięcia Awarii istotnej i Awarii zwykłej będzie podpisana przez przedstawicieli 

obu Stron, o których mowa w § 5 Umowy, część B Formularza zgłoszenia serwisowego. 

9. Wykonawca zapewni obsługę zgłaszania Awarii istotnych i Awarii zwykłych oraz opieki serwisowej 

w języku polskim. 

10. Fakt wystąpienia Awarii istotnej i Awarii zwykłej będzie każdorazowo odnotowany w Protokole 

odbioru kwartalnego usług. 

11. Naprawa Urządzeń w ramach usunięcia Awarii istotnej i Awarii zwykłej wykonywana będzie                         

w siedzibie Zamawiającego, w uzgodnieniu i pod nadzorem Zamawiającego. 
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12. Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów napraw i wymiany. 

13. Jeżeli naprawa będzie polegała na dostarczeniu nowego Urządzenia lub Oprogramowania                                

do zarządzania, to muszą one mieć takie same lub wyższe parametry funkcjonalne jak wymieniane 

Urządzenia lub Oprogramowanie do zarządzania. 

§8. 

Poufność informacji i RODO 

1. Informacje udostępniane drugiej Stronie w ramach wykonywania przedmiotu Umowy są traktowane 

jako poufne (w czasie obowiązywania Umowy oraz po jej zakończeniu) i mogą być ujawniane 

wyłącznie tym pracownikom i upoważnionym przedstawicielom, których obowiązkiem jest realizacja 

Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać w trakcie realizacji Umowy obowiązujących                                 

u Zamawiającego zasad bezpieczeństwa oraz zasad wstępu i wjazdu na teren siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do nieograniczonego w czasie nieujawniania bez zgody Zamawiającego 

jakichkolwiek informacji związanych z wykonywaniem zadań na rzecz Zamawiającego oraz 

odpowiada w tym zakresie za pracowników i podwykonawców, którzy w jego imieniu wykonują 

zadania na rzecz Zamawiającego. 

4. Zamawiający, jako administrator w rozumieniu przepisów RODO, udostępnia Wykonawcy dane 

osobowe wskazane w § 5 ust. 1 pkt 1 Umowy, których Wykonawca staje się administratorem, 

przetwarzane w celu realizacji Umowy.  

5. Wykonawca jako administrator udostępnia Zamawiającemu dane osobowe wskazane w § 5 ust. 1 pkt 

2 Umowy, których Zamawiający staje się administratorem, przetwarzane w celu realizacji Umowy. 

6. Zamawiający w stosunku do osób wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 1 Umowy, a Wykonawca w stosunku 

do osób wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 2 Umowy, zobowiązuje się do zrealizowania obowiązku 

informacyjnego, wynikającego z art. 13 RODO. 

7. Każda ze Stron zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy. 

§9. 

Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów: 

1) w przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy ponad termin, określony w § 3 ust. 1 

Umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy; 

2) w przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy ponad termin, określony w § 3 ust. 2 

Umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy; 

3) w przypadku opóźnienia w usunięciu Awarii istotnych ponad termin, określony w § 7 ust. 3 

Umowy, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy  

rozpoczęty Dzień roboczy opóźnienia; 

4) w przypadku opóźnienia w usunięciu Awarii zwykłych, o których mowa w § 7 ust. 4 Umowy,               

w wysokości 0,03 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty 

Dzień roboczy opóźnienia; 

5) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego            

w § 6 ust. 1 Umowy. 

2. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy 
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odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych wynikających                

z Kodeksu cywilnego. 

3. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienia powstałe z winy Zamawiającego lub powstałe w wyniku 

działania siły wyższej. 

4. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania noty księgowej,                 

z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 

6. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy, ani 

jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z Umowy. 

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę 

wymogu zatrudnienia na umowę o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy osoby bezrobotnej i/lub osób 

wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia),  

za każdy miesiąc w okresie realizacji Umowy, w którym nie dopełniono wymogu określonego w  

§ 2 ust. 5 Umowy – za każdą niezatrudnioną osobę. Nieprzekazanie (do wglądu) dokumentów 

umożliwiających kontrolę zatrudnienia, o której mowa w § 2 ust. 10 Umowy, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników. 

 

§10. 

Podwykonawcy 

1. Na dzień zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy zamówienia, 

objęty Umową, siłami własnymi bez udziału podwykonawców / z udziałem podwykonawców – do 

odpowiedniego zastosowania, w zależności od treści złożonej oferty. 

2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może zgłosić Zamawiającemu zamiar powierzenia 

wykonania części Umowy podwykonawcom, zamiar zmiany podwykonawcy/ów lub zamiar 

rezygnacji z wykonania Umowy przez podwykonawcę/ów. 

3. Zgodnie ze złożoną ofertą, podwykonawcą, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, jest …………….…………  

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania  

o udzielenie zamówienia, a także przedstawić dokumenty potwierdzające brak podstaw do 

wykluczenia proponowanego innego podwykonawcy. 

Zapisy ust. 3 i 4 mają zastosowanie w przypadku wskazania w ofercie podwykonawcy, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

5. W przypadku zlecenia wykonania części zamówienia podwykonawcy: 

1) Wykonawca zobowiązuje się do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców lub 

zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy; 

2) podwykonawcy będą realizować następujące części zamówienia: 

a) Część zamówienia: …………………………………., podwykonawca …………………; 

b) Część zamówienia: …………………………………., podwykonawca …………………; 

c) Część zamówienia: ………………………….………., podwykonawca ………...………. 

3) Wykonawca powiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach nazw lub imion i nazwisk oraz 

danych kontaktowych podwykonawców zaangażowanych w realizację przedmiotu Umowy; 
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4) Wykonawca, zlecając część lub całość prac związanych z realizacją zamówienia 

podwykonawcy/om, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wynikających z Kodeksu 

cywilnego w zakresie prawidłowej realizacji zamówienia. 

6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/om nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy.  

7. Zmiany podwykonawców są możliwe za zgodą Zamawiającego, stanowią zmianę Umowy  

i wymagają sporządzenia aneksu do Umowy. 

Zapisy ust. 5-7 mają zastosowanie w przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców. 

§11. 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od całości lub części Umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, w szczególności, gdy: 

1) Wykonawca nie dostarczył Urządzeń, o których mowa  w § 2 ust. 1 pkt 1 Umowy w terminie, 

określonym w § 3 ust. 1 Umowy; 

2) Wykonawca dostarczył Urządzenia lub Oprogramowanie do zarządzania bez wymaganych 

dokumentów lub oprogramowania, o których mowa w § 4 ust. 7 Umowy. 

2. Prawo odstąpienia przysługuje Zamawiającemu w terminie do 7 dni od powzięcia wiadomości                        

o okolicznościach, o których mowa w ust. 1. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia lub dalsze wykonywanie Umowy może 

zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takiej 

sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części 

Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga 

uzasadnienia. 

§12. 

Zmiany Umowy 

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną                        

w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy oraz § 5  

ust. 2 Umowy i § 15 ust. 2 Umowy. 

2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany 

Umowy w zakresie: 

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

Umowy;  

2) zmiany podwykonawcy (ów) na zasadach przewidzianych w § 10 Umowy; 

3) zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, w przypadku gdy ma zastąpić 

go nowy wykonawca, w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji 

lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz 

nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy; 

4) w przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom niewskazanym  

w ofercie; Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego, wskazując nazwy lub 

imiona i nazwiska, dane kontaktowe podwykonawców oraz zakres przedmiotu zamówienia do 

realizacji z udziałem podwykonawców, a także na żądanie Zamawiającego przedstawić 

dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wskazanych podwykonawców. Jeżeli 

Zamawiający stwierdzi, że wobec podwykonawcy, o którym mowa powyżej, zachodzą podstawy 

do wykluczenia, Wykonawca zobowiązuje się zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować  
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z powierzenia części zamówienia podwykonawcy. Postanowienia § 10 ust. 5 i 6 Umowy stosuje 

się odpowiednio; 

5) w przypadku powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, 

których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie tych 

rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez 

Strony oraz prawidłową realizację Umowy; wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec 

zwiększeniu, a pozostałe warunki Umowy pozostają bez zmian. 

3. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 2, nie będą skutkować zmianą wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 6 ust. 1 Umowy. 

§ 13 

Zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 

1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości maksymalnego wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, w formie aneksu, każdorazowo w przypadku 

wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 

 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę; 

 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  

 - na zasadach i w sposób określony w ust. 2 – 12 niniejszego paragrafu, jeżeli zmiany te będą miały 

wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki,                     

o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której 

zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług po dniu wejścia w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku.  

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się,                 

a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2 

lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do 

której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z 

wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia  za 

pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości 

wynagrodzeń pracowników świadczących usługi na rzecz Zamawiającego na podstawie Umowy do 

wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość 

minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty 

wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą 

wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi na podstawie Umowy. Kwota odpowiadająca 

zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników 

świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z 

wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z 

uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź 

nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy, uzasadniająca zmianę wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
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8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje 

Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w 

jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 

 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących 

usługi (bez ujawniania tzw. „danych wrażliwych”), wraz z określeniem zakresu, w jakim wykonują 

oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub 

 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących 

usługi (bez ujawniania tzw.” danych wrażliwych”), wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej 

przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi 

– w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3. 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest 

on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiana ta 

ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym 

mowa w ust. 8 pkt 2. 

10. W terminie do 30 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona, która 

otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz 

wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację 

o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym 

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7. 

W takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 stosuje się odpowiednio. 

12. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku 

o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

§14. 

Odpowiedzialność Stron 

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że zawarcie Umowy przez Wykonawcę, jej wykonanie, ani 

korzystanie z licencji przez Zamawiającego lub inne osoby zgodnie z Umową, nie narusza praw 

własności intelektualnej producenta oprogramowania, ani jakichkolwiek innych praw osób trzecich, 

w tym praw autorskich lub praw pokrewnych. W szczególności Wykonawca oświadcza i gwarantuje, 

że jest uprawniony do rozporządzania egzemplarzami licencji. 

2. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych 

wobec Zamawiającego w związku z Umową, w szczególności zarzucających naruszenie praw 

własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu i 

poniesie w związku z tym wszelkie koszty od chwili wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem 

wobec Zamawiającego, w tym koszty zastępstwa procesowego oraz odszkodowań. W szczególności, 

w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności 

intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku 

takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego. 

3. Jeżeli wskutek orzeczenia sądu lub innego rozstrzygnięcia Zamawiający nie będzie mógł korzystać z 

licencji, Wykonawca, na swój koszt i według własnego wyboru, uzyska dla Zamawiającego prawa do 

kontynuowania korzystania z licencji lub dokona wymiany na licencje nie naruszające praw. 

§15. 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca 

wniósł, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% (łącznego) wynagrodzenia 
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brutto Wykonawcy, określonego w § 6 ust. 1 Umowy, tj. w kwocie …………………… zł 

(słownie: …………………….). 

2. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w trakcie jej realizacji, nie wymaga 

aneksu do Umowy. 

3. Zamawiający zwróci Wykonawcy wniesione zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego Umowy 

za należycie wykonaną, co potwierdzone zostanie podpisaniem przez Strony, bez zastrzeżeń 

ostatniego Protokołu odbioru kwartalnego usług. 

§16. 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy oraz Kodeksu 

cywilnego. 

2. Spory pomiędzy Stronami wynikłe w związku z zawarciem lub realizacją Umowy będą rozstrzygane 

przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Umowy); 

2) Załącznik nr 2 – Kopia formularza oferty Wykonawcy wraz z Formularzem cenowym; 

3) Załącznik nr 3 – Wykaz oferowanych urządzeń oraz ich parametry techniczno-użytkowe - kopia 

z oferty Wykonawcy; 

4) Załącznik nr 4 – Protokół odbioru/zwrotu dostawy (wzór);  

5) Załącznik nr 5 – Protokół odbioru (wzór); 

6) Załącznik nr 6 – Protokołu odbioru kwartalnego usług (wzór); 

7) Załącznik nr 7 –Poświadczenie wykonania/wykonywania zamówienia; 

8) Załącznik nr 8 – Formularz zgłoszenia serwisowego.  

4. Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, z których trzy są przeznaczone dla Zamawiającego, 

a jeden dla Wykonawcy. 
 

Zamawiający    Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



postępowanie nr BZP-WPP-2374-2-17-DT-PN-TK/2018               51 

 

Załącznik nr 1 do umowy nr…. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Umowy) 

1) Pojęcia i definicje 

W celu właściwej interpretacji użytych w niniejszym dokumencie pojęć wprowadza się następujące 

definicje i określenia: 

a) Awaria istotna – wszelkie nieodwracalne defekty, uszkodzenia lub poważne trwałe obniżenie 

funkcjonalności Urządzeń lub Oprogramowania do zarządzania, które uniemożliwiają 

prawidłową ich pracę; 

b) Awaria zwykła - uszkodzenia lub obniżenie funkcjonalności Urządzeń lub Oprogramowania do 

zarządzania, dostarczonych i dzierżawionych od Wykonawcy, które nie są Awarią istotną, 

c) Dzień Roboczy – oznacza każdy dzień tygodnia (od poniedziałku do piątku 

w godzinach od godziny 8:15 do 16:15) za wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od 

pracy w Rzeczypospolitej Polskiej; 

d) Dzień Wolny – oznacza każdy dzień tygodnia (od poniedziałku do piątku w godzinach od godziny 

16:15 do 08:15) z uwzględnieniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy w 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

e) Przełącznik – przełącznik sieciowy LAN wraz z odpowiednim wyposażeniem opisanym w 

Wymaganiach technicznych dla przełączników;  

f) Sprzęt = Urządzenia = Przełączniki; 

g) Wykonawca – podmiot zewnętrzny realizujący usługi dzierżawy przełączników na rzecz 

Zamawiającego; 

Pozostałe Określenia użyte w opracowaniu należy rozumieć zgodnie ze słownikami przywołanych ustaw 

oraz z powszechnie akceptowalną nomenklaturą w dziedzinie problemu. 

2) Przedmiot zamówienia 

Celem realizacji niniejszego zamówienia jest zakup usługi polegającej na: Dzierżawie urządzeń 

sieciowych na okres 36 miesięcy Zamawiającemu oraz sprawowaniu opieki serwisowej przez 

Wykonawcę nad dostarczonym uprzednio sprzętem. 

Zamówienia obejmuje swoim zakresem: 

a) Zakup usługi polegającej na dostarczeniu i dzierżawie Zamawiającemu 36 szt. przełączników 

dostępowych i 4 szt. przełączników rdzeniowych przez Wykonawcę w okresie obowiązywania 

umowy. 

b) Świadczenie opieki serwisowej przez Wykonawcę nad dostarczonym uprzednio i 

wydzierżawionym Zamawiającemu sprzętem, polegającej na jego naprawie lub bezpłatnej 

wymianie w przypadku wystąpienia Awarii Istotnych oraz naprawie lub bezpłatnej wymianie w 

przypadku wystąpienia Awarii Zwykłych bez dodatkowych kosztów w ramach opłat 

obejmujących dzierżawę tego sprzętu w lokalizacjach Zamawiającego na terenie Warszawy; 

c) Termin realizacji usługi obejmuje okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru 

urządzeń przez Zamawiającego; 

d) Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia przez Wykonawcę w ramach dzierżawy używanego 

sprzętu – sprzęt musi być nowy (rok produkcji: od grudnia 2017 do teraz) i musi spełniać wymogi 

minimalne wskazane w wymaganiach dla sprzętu. 
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3) Wykonawca zobowiązany jest do:  

a) dostarczenia sprzętu do lokalizacji Zamawiającego na terenie Warszawy; 

b) podłączenia przedmiotowych urządzeń poprzez posiadaną infrastrukturę urzędu; 

c) konfiguracji przełączników rdzeniowych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, oraz 

konfiguracji i podłączenia stack’ów w lokalnych punktach dystrybucyjnych; 

d) konfiguracji portów dostępowych dla end-user zgodnie z wymaganiami Zamawiącego; 

Urządzenia powinny być zaktualizowane do najnowszych rekomendowanych przez producenta 

wersji firmware.  

e) Przeszkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego (do 3 osób) w zakresie konfiguracji 

i obsługi Urządzeń. 

4) Kwartalny odbiór Usługi 

a) Po zakończeniu każdego kolejnego kwartału świadczenia Usługi, przedstawiciele Stron, 

wskazani w Umowie, podpiszą w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach Protokół odbioru 

kwartalnego usług.   

b) Wszelkie opłaty należne Wykonawcy w ramach umowy będą naliczane za czas dzierżawy 

poszczególnych urządzeń w rozliczeniu kwartalnym (Rozpoczęcie okresu dzierżawy 

potwierdzone Protokołem odbioru przez Zamawiającego oraz zakończenie okresu dzierżawy 

potwierdzone Protokołem odbioru/zwrotu dostawy ); 

c) Do podpisywania kwartalnych Protokołów odbioru usługi upoważnieni są:  

 ze strony Zamawiającego – Koordynator umowy lub osoba przez niego wyznaczona. 

 ze strony Wykonawcy – Koordynator umowy lub osoba przez niego wyznaczona.  

5) Wymagania dotyczące zamawianego sprzętu 

a) Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę urządzenia muszą być fabrycznie nowe 

i pochodzić z bieżącej produkcji, tzn. będą wyprodukowane nie wcześniej niż w grudniu 2017 

roku. 

b) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie producenta(ów) potwierdzające datę 

produkcji urządzeń. Wszystkie urządzenia dostarczone przez Wykonawcę będą pochodziły z 

autoryzowanego kanału sprzedaży producentów Sprzętu na rynek polski lub Unii Europejskiej. 

Spełnienie powyższego wymogu zostanie potwierdzone oświadczeniem producenta sprzętu lub 

jego polskiego przedstawicielstwa, które Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 

Zamawiającemu, wraz z jego uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski, najpóźniej w 

dniu dostawy oferowanych urządzeń do odbioru. 

c) Zamawiający ma prawo do wezwania Oferenta do potwierdzenia spełnienia parametrów 

technicznych opisanych w przedmiocie zamówienia w oparciu o dokumentację producenta. 

d) Zaproponowane przez Wykonawcę urządzenie musi posiadać autoryzowany serwis techniczny 

producenta na terytorium Polski. 

e) Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpowiadające mu 

instrukcje i firmware producenta.  

f) Zamawiający wymaga aby obydwa typy przełączników pochodziły od jednego producenta 
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6) Wymagania techniczne dla przełączników dostępowych – 36 szt. 

 Wielkość - 1 RU wraz z kompletem odpowiednich szyn do szaf rackowych 19”, 

 Przełącznik stakowalny min. 48 portów 10/100/1000BASE-T, min. 2 interfejsy 10GBASE-X 

SFP+ (wbudowane lub w  jednym module) do połączeń uplink (IEEE 802.3ae) z wykorzystaniem 

wkładek typu mini-GBIC (wtyk typu LC dla 10GbaseSR, 10GbaseLR i 10GBase-LRM) z 

możliwością ich agregacji (np. zgodnie z IEEE 802.3ad); 

 Minimum 2 porty przeznaczone do stackowania (dedykowane lub w dodatkowym module) w 

dedykowanej do stakowania technologii producenta lub w standardzie 10GBASE-X SFP+ ;  

 Przełącznik musi wspierać technologię Power over Ethernet (PoE) zgodnie ze standardami IEEE 

802.3af (PoE) oraz IEEE 802.3at (PoE+) do zasilania urządzeń takich jak punkty dostępowe 

WLAN, telefony VoIP i kamery monitoringu wizyjnego. 

 Przełącznik musi posiadać wsparcie Energy Efficient Ethernet IEEE 802.3az na wszystkich 

interfejsach 10/100/1000BASE-T. 

 Przełącznik musi posiadać wbudowany zasilacz 230V AC zapewniający budżet mocy dla 

technologii PoE na poziomie min. 740W zapewniając jednocześnie min. 15W dla wszystkich 

interfejsów 10/100/100BASE-T. 

 Przełącznik musi posiadać zasilacz redundantny o minimum takiej samej mocy jak zasilacz 

główny; 

 Dedykowany port konsoli do zarządzania lokalnego; 

 Przełącznik musi posiadać nieblokującą architekturę o wydajności przełączania min. 170 Gbps 

oraz szybkości przełączania min. 100 Mpps. 

 Musi posiadać możliwość realizacji stosów – łączenia fizycznych przełączników w zarządzane z 

pojedynczego adresu IP jedno logiczne urządzenie. Do łączenia przełączników muszą być 

wykorzystane dedykowane interfejsy – bez ograniczania liczby interfejsów uplink. Architektura 

stosu musi umożliwiać realizację zamkniętej pętli. Wydajność przełączania w stosie min. 

40Gbps. Wymagana jest możliwość łączenia do 8 przełączników w stos. 

 Pamięć operacyjna: min. 1GB pamięci DRAM. 

 Pamięć flash: min. 2GB pamięci Flash. 

 Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q – min. 4094. 

 Obsługa funkcjonalności Private VLAN - blokowanie ruchu pomiędzy klientami z 

umożliwieniem łączności do wspólnych zasobów sieci. 

 Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9198 bajtów). 

 Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad. 

 Obsługa Quality of Service: 

o  IEEE 802.1p 

o  DiffServ 
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o  8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym 

 Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB. 

 Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) . 

 Wbudowany DHCP serwer i klient. 

 Możliwość instalacji min. dwóch wersji oprogramowania - firmware 

 Lokalna i zdalna możliwość monitoringu pakietów (Local and Remote Mirroring) 

 Obsługa routingu statycznego dynamicznego IPv4 i IPV6ze wsparciem przynajmniej dla 

protokołu RIPv1/v2. 

 Obsługa ruchu multicast, obsługa IGMP v1 do v3 (RFC 1112, RFC 2236, RFC 3376) oraz 

obsługa IGMP v1/v2/v3 snooping. 

 Obsługa uwierzytelniania stacji roboczych z wykorzystaniem mechanizmów: 

o IEEE 802.1x, 

o Web-based, 

o Adres MAC. 

 Obsługa wielu sesji uwierzytelniających (min. 4) na jednym porcie.  

 Przydział sieci VLAN, ACL i parametrów QoS podczas uwierzytelniania. 

 Wsparcie dla profilowania urządzeń podłączających się do przełącznika. Profil oznacza 

połączenie:  

o  definicji sieci VLAN,  

o  reguły filtrowania w warstwach L2-L4 dla IPv4 i IPv6,  

o  realizację zasad jakości usług w warstwach L2-L4 dla IPv4 i IPv6,  

o  realizację zasad ograniczania prędkości dla IPv4 i IPv6 w warstwach L2-L4.  

 Obsługa Guest VLAN. 

 Obsługa TACACS+ (RFC 1492). 

 Obsługa RADIUS Authentication (RFC 2865). 

 Obsługa RADIUS Accounting (RFC 2866). 

 Dwukierunkowe (ingress oraz egress) listy kontroli dostępu (ACL) pracujące na warstwie 2, 3 i 

4.  

 Obsługa bezpiecznego transferu plików SCP/SFTP. 

 Obsługa DHCP Option 82. 

 Obsługa Trusted DHCP Server. 

 Obsługa DHCP Snooping. 
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 Obsługa STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D. 

 Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w. 

 Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s. 

 Obsługa PVST+. 

 Obsługa G.8032.  

 Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP – min. 64 grupy po 8 interfejsów. 

 Obsługa synchronizacji czasu NTP/SNTP.  

 Zarządzanie przez SNMP v1/v2/v3. 

 Zarządzanie przez przeglądarkę WWW z wykorzystaniem protokołu http i https. 

 Telnet Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6. 

 SSH2 Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6. 

 Obsługa SYSLOG z możliwością definiowania wielu serwerów. 

 Obsługa RMON min. 4 grupy: Status, History, Alarms, Events (RFC 1757). 

 Obsługa RMON2 (RFC 2021). 

 Przełącznik musi obsługiwać protokół umożliwiający zbieranie informacji o ruchu w sieci IP, np. 

NetFlow. 

 Wraz z urządzeniem wymagane jest dostarczenie kontraktu serwisowego na okres 3 lat 

umożliwiającego: 

o bezpłatne aktualizacje oprogramowania firmware, 

o wymianę uszkodzonego urządzenia z wysyłką następnego dnia roboczego od weryfikacji 

awarii, 

o wsparcia technicznego producenta poprzez infolinię, pocztę e-mail oraz telefon. 

 Wraz z przełącznikiem wymagane jest dostarczenie: 

o komplet kabli umożliwiających połączenie przełączników w stos o długości min. 1.5 m. 

Zamawiający przewiduje maksymalnie 4 urządzenia w stacku. 

o Kompletu kabli zasilających 

o licencji umożliwiających realizację wyżej wymienionych funkcjonalności (w przypadku 

ograniczeń czasowych na okres min. 3 lat). 

o Kompletu mini GBIC SFP+ 10G, MMF 850nm LC (72 szt) 

 Zamawiający wymaga aby oferowany przełącznik:  

o posiadał deklarację CE (dokument załączyć do oferty) 
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o jest zgodny z standardem RoHS (oświadczenie producenta lub przedstawiciela producenta 

załączyć do oferty) 

7) Wymagania techniczne dla przełączników rdzeniowych – 4 szt. 

 Wielkość - 1 RU wraz z kompletem odpowiednich szyn do szaf rackowych 19”; 

 Przełącznik posiadający min. 40 portów 1Gb/10Gb 10GBASE-X, oraz minimum 2 porty 

10Gb/40Gb QSFP+ 

 Przełącznik musi być wyposażony w dwa zasilacze, które umożliwiają uzyskanie redundancji 

zasilania z możliwością wymiany w czasie działania przełącznika. Zasilacze muszę zapewniać 

przepływ powietrza przód-tył. 

 Urządzenie musi być zasilanie z sieci prądu zmiennego 230V/50 Hz. 

 Tablica MAC adresów min. 64K, 

 Pamięć operacyjna; min. 8 GB RAM DDR3 

 Pamięć SSD: min. 32 GB, 

 Obsługa funkcjonalności Private VLAN - blokowanie ruchu pomiędzy klientami z 

umożliwieniem łączności do wspólnych zasobów sieci, 

 Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9198 bajtów), 

 Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad, 

 Obsługa Quality of Service: 

o IEEE 802.1p, 

o DiffServ/DSCP, 

o 8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym, 

 Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB, 

 Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED),  

 Przełącznik wyposażony w modularny system operacyjny z ochroną pamięci, procesów oraz 

zasobów procesora, 

 Możliwość instalacji min. dwóch wersji oprogramowania – firmware, 

 Obsługa wirtualnych routerów - możliwość uruchomienia oddzielnych procesów protokołu 

dynamicznego routingu z oddzielnymi tablicami. Możliwość użycia tych samych podsieci w 

różnych wirtualnych routerach, 

 Możliwość połączenia przełączników w stos min. 2 urządzeń. Stos przełączników musi być 

widoczny jako jedno urządzenie logiczne z punktu widzenia protokołu Spanning Tree. 

 Funkcjonalność MLAG, MC-LAG, vPC, MultiSwitch Link Aggregation lub równoważna. 

 Obsługa routingu statycznego dynamicznego IPv4 i IPV6 ze wsparciem przynajmniej dla 

protokołu RIPv1/v2. Obsługa DHCP/BootIP Relay dla IPv4 
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 Obsługa ruchu multicast, obsługa IGMP v1 do v3 (RFC 1112, RFC 2236, RFC 3376) oraz 

obsługa IGMP v1/v2/v3 snooping 

 Kontrola dostępu do sieci 

o IEEE 802.1x - RFC 3580 

o Autentykacja MAC  

 Kontrola dostępu wielu klientów na jednym porcie 

 Możliwość integracji z systemem kontroli dostępu do sieci (NAC – Network Access Control) 

 Przydział sieci VLAN podczas logowania do sieci 

 Obsługa TACACS+ 

 Obsługa RADIUS Authentication (RFC 2138) 

 Obsługa RADIUS Accounting (RFC 2139) 

 Dwukierunkowe (ingress oraz egress) listy kontroli dostępu ACL pracujące na warstwie 2, 3 i 4 

o Adres MAC źródłowy i docelowy plus maska 

o Adres IP źródłowy i docelowy plus maska dla IPv4 oraz IPv6 

o Protokół - np. UDP, TCP, ICMP, IGMP, OSPF, PIM, IPv6 itd. 

o Numery portów źródłowych i docelowych TCP, UDP 

o Zakresy portów źródłowych i docelowych TCP, UDP 

o Identyfikator sieci VLAN - VLAN ID 

o Flagi TCP 

 Obsługa transferu plików TFTP/SCP 

 Obsługa DHCP Option 82 

 Trusted DHCP Server lub równoważne 

 DHCP Snooping 

 Dynamic ARP Inspection 

 Obsługa redundancji routingu VRRP - RFC 2338 

 Obsługa STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D 

 Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w 

 Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s 

 Obsługa PVST+ 

 Obsuga Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP 

 Obsługa synchronizacji czasu NTP 
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 Zarządzanie przez SNMP v1/v2/v3 

 Zarządzanie przez przeglądarkę WWW – protokół  http i https 

 Telnet Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6 

 SSH2 Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6 

 Obsługa SYSLOG z możliwością definiowania wielu serwerów 

 Sprzętowa obsługa NetFlow lub sFlow 

 Obsługa RMON 

 Obsługa Data Center Bridging 

o Data Center Bridging Exchange Protocol (DCBx) 

o Priority Flow Control (PFC) 

o Enhanced Transmission Selection (ETS) 

 Obsługa skryptów CLI i Python 

 Wraz z kompletem przełączników wymagane jest dostarczenie: 

o Wkładek (modułów) mini GBIC SFP+ 10G, MMF 850nm LC (120 szt.) oraz mini GBIC 

SFP+ 10G, 10GBASE-ER SFP+ 1550nm, Złącze LC do 40km– 4 szt, oraz kabla DAC z 

interfejsami 40 G QSFP+ o długości  max. 2m – 6 szt. 

o licencji umożliwiających realizację wyżej wymienionych funkcjonalności (w przypadku 

ograniczeń czasowych na okres min. 3 lat). 

 Wraz z urządzeniem wymagane jest dostarczenie kontraktu serwisowego na okres 3 lat 

umożliwiającego: 

o bezpłatne aktualizacje oprogramowania firmware, 

o wymianę uszkodzonego urządzenia z wysyłką następnego dnia roboczego od weryfikacji 

awarii, 

o wsparcia technicznego producenta poprzez infolinię, pocztę e-mail oraz telefon. 

 Zamawiający wymaga aby oferowany przełącznik:  

o posiadał deklarację CE (dokument załączyć do oferty) 

o jest zgodny z standardem RoHS (oświadczenie producenta lub przedstawiciela producenta 

załączyć do oferty) 

8) Wymagania usługi wsparcia technicznego 

Zakres wsparcia technicznego obejmuje: 

a) Wymagana jest 3-letnia gwarancja oraz serwis producenta. W obrębie gwarancja zawarte musi być: 

1. Dostęp do dokumentacji producenta  

2. Sposób realizacji zgłoszeń gwarancyjny w trybie 24x7   NDB 
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3. Wymiana sprzętu następnego dnia roboczego po identyfikacji usterki w modelu RMA 

b) W przypadku wystąpienia Awarii Istotnych i ich zgłoszeniu w dzień roboczy Wykonawca jest 

zobowiązany do naprawy lub dostarczenia nowego urządzenia odpowiadającego konfiguracyjnie 

urządzeniu wymienianemu do końca kolejnego dnia roboczego następującego po dniu zgłoszenia. 

Zgłoszenie musi nastąpić do godziny 10:00. W przypadku zgłoszenia po godzinie 10:00 zlecenie 

jest realizowane do dwóch dni roboczych. W przypadku oprogramowania Wykonawca 

zobowiązany jest do jego reinstalacji i/lub dostarczenia nowej licencji na jego legalne użytkowanie. 

c) W przypadku wystąpienia Awarii Zwykłych i ich zgłoszeniu w dzień roboczy Wykonawca jest 

zobowiązany do naprawy lub dostarczenia nowego urządzenia odpowiadającego konfiguracyjnie 

urządzeniu wymienianemu do końca kolejnego dnia roboczego następującego po dniu zgłoszenia. 

Zgłoszenie musi nastąpić do godziny 14:00. W przypadku zgłoszenia po godzinie 14:00 zlecenie 

jest realizowane do dwóch dni roboczych. W przypadku oprogramowania Wykonawca 

zobowiązany jest do jego reinstalacji i/lub dostarczenia nowej licencji na jego legalne użytkowanie. 

d) Zgłoszenia o awariach dokonywane będą telefonicznie do zespołu Wykonawcy pod następujący 

numer………….. i potwierdzone e-mailem przesłanym na adres ……….. lub na Formularzu 

zgłoszenia serwisowego, którego wzór określa załącznik nr 8 do Umowy.  

e) W sprawach dzierżawy sprzętu, Awarii Istotnej i Zwykłej Wykonawca będzie kontaktować się z 

Zamawiającym pod następującym numerem …..….. lub ….. ………, gsm ………... 

f) W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać zgłoszenia Awarii telefonicznie z winy 

Wykonawcy, za czas zgłoszenia awarii przyjmuje się godzinę wysłania wiadomości pocztą 

elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail. 

g) Czas usunięcia Awarii Istotnej i Zwykłej liczony będzie od momentu zgłoszenia telefonicznego do 

momentu potwierdzenia jej usunięcia. 

h) Potwierdzenie usunięcia Awarii Istotnej i Zwykłej będzie podpisana przez przedstawicieli Stron 

(koordynatora lub osobę przez niego wskazaną) część B Formularza zgłoszenia serwisowego; 

i) Wykonawca zapewni obsługę zgłaszania Awarii Istotnych i Zwykłych oraz pomocy technicznej w 

języku polskim. 

j) Fakt wystąpienia Awarii Istotnej i Zwykłej, będzie każdorazowo odnotowany w Protokole odbioru 

kwartalnego usług. 

k) Lista osób uprawnionych do zgłoszeń Awarii Istotnej i Zwykłej zostanie przesłana przez 

Koordynatora Zamawiającego do Koordynatora Wykonawcy niezwłocznie po zawarciu Umowy. 
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Załącznik nr 2 do umowy nr …..  

 Kopia formularza oferty Wykonawcy wraz z Formularzem cenowym 
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Załącznik nr 3 do umowy nr …..  

  

Wykaz oferowanych urządzeń oraz ich parametry techniczno-użytkowe - kopia z oferty 

Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do Umowy nr………….. 
 
 
 

Protokół odbioru/zwrotu dostawy  
 
 

 
Do Umowy nr ………………………….. z dnia ………………………………. r. 

 

 

Lp. 
Urządzenie, podzespół , element 

Szt. Numer seryjny 
Symbol Opis 

1.     

2.     

3.     

…     

 

Potwierdzenie kompletności dostawy: 
• Tak* 

• Nie* - zastrzeżenia ................................................................................ ..............................................................  

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z parametrami/funkcjonalnością zaoferowaną w ofercie: 
• Zgodne* 

• Niezgodne* - zastrzeżenia .................................................... ...............................................................................  

Końcowy wynik odbioru: 
• Pozytywny* 

Negatywny* - zastrzeżenia ................................................................................................................ .............................. 

 
 
 

Zamawiający  Wykonawca 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

 

………………………. r. 

Ul. Stefana Batorego 5 

 Data 

02-591 Warszawa 

 

Nazwa i adres klienta  
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Załącznik nr 5 do Umowy nr………….. 

PROTOKÓŁ ODBIORU 
 
Miejsce dokonania odbioru: 

.......................................................................................................  
 

Data dokonania odbioru: 

.......................................................................................................  
 

Ze strony Wykonawcy: 

.......................................................................................................  
 (nazwa i adres) 

 

.......................................................................................................  
 (imię i nazwisko osoby upoważnionej) 

Ze strony Zamawiającego: 

 

................................................................................ ....................... 
(nazwa i adres) 

 

Komisja w składzie: 

 

1. .............................................................                                     4. ..................... ........................................ 

2. .............................................................                                     5. ................................................. ............ 
 

Przedmiotem odbioru usługi i odbioru w ramach Umowy nr ................................................. z dnia  ........................., zgodnie 

z §2 ust.1, jest: 
 

Lp. Nazwa przedmiotu /usługi 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Dokumentacja 
techniczna/instrukcja 

obsługi/świadectwo jakości 

Uwagi 

1 Dostawa, montaż instalacja, uruchomienie urządzeń  40   

2 dostawa, instalacja, konfiguracja oraz uruchomienie 

oprogramowania 

 1   

3 konfiguracja przełączników rdzeniowych  4   

4 konfiguracja przełączników dostępowych  36   

5 rekomendowane aktualizacje  40   

6 przeszkolenie pracowników Zamawiającego  3   

7 Oddanie Zamawiającemu do użytkowania urządzeń i 

oprogramowania 

    

Potwierdzenie kompletności dostawy/usługi: 
• Tak* 

• Nie* - zastrzeżenia ................................................................................................................ .............................. 

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy/usługi z parametrami/funkcjonalnością zaoferowaną w ofercie: 
• Zgodne* 

• Niezgodne* - zastrzeżenia ................................................................................................................ ................... 

Końcowy wynik odbioru: 
• Pozytywny* 

• Negatywny* - zastrzeżenia ................................................................................................................ .............................. 

 

Podpisy  

1. ............................................................. 

2. ............................................................. 

3. ............................................................. 

4 .............................................................                                                      ............................................................. 
               (Członkowie komisji Zamawiającego)                                                                                                                             (Przedstawiciel Wykonawcy) 

 

 

*niewłaściwe skreślić 
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Załącznik nr 6 do Umowy nr……………. 
 

Protokół odbioru kwartalnego usług 
 
Miejsce dokonania odbioru: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Data dokonania odbioru: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ze strony Wykonawcy: 

………………………………….. 
 
………………………………….     ………………………………………….. 
(nazwa i adres)       (imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/nych) 
 

Ze strony Zamawiającego 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Ul. S.Batorego 5, 02-591 Warszawa     ……………………………….. 

(nazwa i adres)      ……………………………….. 
(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/nych) 

 
Przedmiotem odbioru w ramach Umowy nr …………………………………………… z dnia …………………… r 

 

Lp. Nazwa przedmiotu 

dostawy/usługi 

Jednostka 

miary 
Ilość Nr seryjny Wartość 

Dokumentacja 

techniczna/instrukcja 

obsługi/świadectwo jakości 

Uwagi 

1. „Dzierżawa urządzeń” kwartał 
. 

    

 
Potwierdzenie kompletności dostawy/usługi: 

 Tak* 
 Nie* - zastrzeżenia ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………... 
Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy/usługi z parametrami/funkcjonalnością zaoferowaną 
w ofercie 

 Tak* 
 Niezgodne* - zastrzeżenia ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………... 
Świadczenia dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie): 

 Wykonane zgodnie z umową* 
 Nie wykonane zgodnie z umową* — zastrzeżenia …………………………………………………………….. 

..................................................................................................................................................................... 

Końcowy wynik odbioru: 

 Pozytywny* 
 Negatywny* - zastrzeżenia ……...………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Podpisy: 
 ………………………………………….    ……………………………..…. 
 
 
 

(Przedstawiciel Zamawiającego)                   (Przedstawiciel Wykonawcy) 
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Załącznik nr 7 do Umowy nr ……. 

 

 
(pieczęć Zamawiającego) 

 

 
POSWIADCZENIE WYKONANIA/WYKONYWANIA * 

ZAMÓWIENIA 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie przy ul. Stefana Batorego 5 

poświadcza, że Wykonawca wskazany w pkt 1 wykonał/wykonuje * zamówienie wskazane w pkt. 2 

Pkt.1     DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

Nazwa  

Adres  

 

Pkt.2     DANE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 
Przedmiot zamówienia 

wraz z podaniem jego 

zakresu 
(o ile nie wynika to  z nazwy 

postępowania) 

 

Numer umowy/ 

zamówienia * 
 

Data realizacji umowy/ 

zamówienia * 
 

Wartość brutto 

zrealizowanej umowy/ 

zamówienia * 

  

Sposób realizacji 

umowy/ zamówienia 

- zamówienie zostało wykonane należycie 

- zamówienie wykonywane należycie do dnia wystawienia niniejszego 

poświadczenia 

- zamówienie zostało wykonane należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone (dotyczy robót budowlanych) * 

 

Pkt.3     WYSTAWCA POŚWIADCZENIA 

Wystawca  

 

 

(merytoryczna komórka organizacyjna na rzecz której realizowane było / jest * zamówienie) 

Osoba 

przygotowująca 

poświadczenie 

 

 

 

(imie i nazwisko) 

 

………………………………….  

                                    ………………………………………. 

Data wystawienia poświadczenia   Podpis i pieczątka imienna Dyrektora 

 
* - niewłaściwe skreślić 
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Załącznik nr 8 do Umowy nr ……. 

 

Formularz zgłoszenia serwisowego 

 

Część A – Zgłoszenie Awarii 

Data zgłoszenia:  

Dane zgłaszającego usterkę: 
Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel./FAX:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dane urządzeń uszkodzonych: 
Nazwa:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Model:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr. Seryjny:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ilość:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opis uszkodzenia : 

Część B – Potwierdzenie usunięcia Awarii:  

Data usunięcia Awarii:  

Usunięte uszkodzenia: 

Podpisy osób upoważnionych: 

Zamawiający ………………………………………….            Wykonawca …….………………………………. 

 
 

 

 


